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Nyttjande av JAS 39 inom ramen för RMA-konceptet

”JAS 39 en kvarleva från kalla kriget – eller ett språng in i framtiden?”
Diskussionerna om att ersätta flygplan 37 ”Viggen” startade 1980, mitt under det kalla kriget. Det nya
flygplanssystemet skulle ha förmåga att kunna verka i de tre rollerna, jakt, attack och spaning. Efter
utvärderingar och studier beslutade man 1982 att ”Viggen” systemet skulle ersättas med ett svenskt JAS
39 system. Efter detta har dramatiska förändringar skett i Europa i och med det kalla krigets slut. Syftet
med denna uppsats är att se hur JAS 39 systemet kan möta de nya framtida kraven och hur JAS 39 på
bästa sätt kan nyttjas inom ramen för RMA-konceptet. Metoden som använts i uppsatsen är abduktion.
Detta genom att med dagens kända fakta genom slutledning försöka komma fram till hur väl systemet
möter framtidens krav.
För att förklara flygplanssystemets ingående delar har systemteorin nyttjats genom att det övergripande
systemet JAS 39 delats upp i de ingående delsystemen; flygplan-, vapen-, sensor-, kommunikations- och
ledningssystem. Resultatet av studien visar att JAS 39 väl möter de krav som RMA-konceptet ställer.
Avseende information och omvärldsuppfattning kan JAS 39 spela en viktig roll men förmågan att överföra
information i nära realtid till marken måste utvecklas ytterligare. Rörande ledning med beslutsstöd kan
JAS 39 väl nyttjas för ledning av andra flygplan ingående i förbandet emedan förmågan att nyttja JAS 39
för ledning av andra förband kräver fortsatt utredning. Vid genomförandet av väpnad insats kan JAS 39
väl nyttjas och denna förmåga kommer att bli ytterligare förbättrad genom införandet av laserstyrd bomb
och långräckviddigt vapen för precisionsbekämpning.
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Abstract

How can the Swedish JAS 39 “Gripen” be used in the emerging revolution in military

affairs (RMA) – an evaluation.

The discussions to replace the 37 “Viggen” aircraft system started in the middle of

the “Cold War” in 1980. The new aircraft system should have the ability to function

in the three roles; intercept, attack and reconnaissance. After evaluations and studies

the decision was made in 1982 to replace the “Viggen” system with a new Swedish

JAS 39 system but, thereafter, dramatic change took place in Europe with the end of

the Cold War and the fall of the Berlin wall.

The purpose of this essay is to see how well the JAS 39 system can meet the future

demands and how the JAS 39 system best can be used within the future RMA-

concept. The method that has been used in the work is abduction. This has been

used in order to find out how the JAS 39 can best be used in a future conflict

scenario by using today’s known facts. The theory that has been used in the essay is

the system theory. The overall JAS 39 system has been divided into the subsystems;

aircraft-, weapon-, sensor-, communication- and command and control-systems.

The result of the work is confirmation that the JAS 39 meets the future demands

well. In the information role, the JAS 39 can play a key role; however, the ability to

transfer data from the aircraft to the ground-based organisation must be further

developed. Concerning the JAS 39 ability to act as a command and control platform,

the system has good abilities to act together with other JAS 39. The ability to

conduct command and control over other units must be further investigated. In the

precision engagement role, the JAS 39 will have good abilities that will be further

improved when laser guided bombs and long-range precision weapons are fully

integrated.
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1. Uppgiften

Utgå från ett tänkt framtida scenario. Klarlägg utifrån detta scenario hur

flygstridskrafterna med flygplanssystemet JAS 39 kan svara upp mot de framtida

krav som kommer att ställas på flygstridskrafterna och hur flygstridskrafterna bör

nyttjas för att ge bästa möjliga operativa påverkan.

1.1 Bakgrund

Arbetet med att ta fram underlag inför anskaffandet av ett svenskt eller utländskt

flygplanssystem som en ersättning till flygplan 37-systemet påbörjades 1980.1 Det

nya flygplanssystemet skulle ha möjlighet att verka i de tre rollerna jakt, attack och

spaning (JAS-system). Efter utredning och diskussioner togs beslut om anskaffning

av JAS 39 systemet 1982.2

Vid tiden för detta beslut befann sig världen mitt uppe i det kalla kriget och

invasionsförsvaret var den dimensionerande uppgiften för försvarsmakten och

grunden för Sveriges försvarsförberedelser.3 En angripare skulle i det längsta

förhindras från att få fast fot på svensk mark samt förhindras att snabbt utnyttja vårt

land eller delar därav för sina syften. Detta fordrade att försvaret – med utnyttjande

av Sveriges gynnsamma försvarsbetingelser – skulle föras med tyngdpunkt i kust-

och gränsområdena men även inne i landet.4

De kvalitativa kraven på JAS-systemet fastställdes 1981 efter en värdering mot den

hotbild som legat till grund för studierna. För t.ex. luftförsvarsuppgiften angavs på

vilken höjd och med vilken fart som en angripare antogs komma att operera vid

sekelskiftet. Vidare förutsattes det att hotbilden skulle kunna komma att ändras i

                                                
1 Regeringes proposition 1979/80:117 om vissa anslagsfrågor m.m. rörande försvaret
2 Regeringens proposition 1981/82:102 om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets

fortsatta utveckling
3 Programplan för det militära försvaret 1981-86, sid.16
4 Programplan för det militära försvaret 1981-86, sid.16
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början av 2000-talet, vilket ställde krav på en inbyggd utvecklingspotential hos JAS-

systemet för att möta nya hot.5

Efter detta beslut har omvärldsförändringen gått fort och med Sovjetunionens

upplösning och det kalla krigets slut 1989 har hotbilden i Europa och mot Sverige

markant förändrats.6

Årsrapporten från perspektivplaneringen 99-00, ”Försvarsmakts idé och målbild

– FMI 2020 Rapport 4, HKV 2000-03-01, 23 210:619 77” utgör en redovisning

av Försvarsmaktens perspektivplanering. I denna rapport formas ett antal olika

idébilder som beskriver Försvarsmaktens utvecklingsmöjligheter i ett tjugoårigt

perspektiv. Ur dessa idébilder utformas och redovisas en Försvarsmaktsvision som

utgör en långsiktig inriktning för Försvarsmaktens utveckling mot framtiden. Ur denna

rapport kan utläsas ett antal inriktningsvägar för flygstridskrafterna, bland annat står

det att läsa;

• ”Flygstridskrafterna vidareutvecklas mot att kunna uppträda i

insatsgrupper med ett luftburet och markbundet stridsledningssystem samt

ett anpassat bassystem. Stridskrafterna ges en ökad förmåga till

långräckviddig precisionsbekämpning.”7

• ”Dimensionering av jaktförsvaret utgår bland annat från det behov som

föranleds av hotnivån, främst angreppsmöjligheter med kryssningsrobotar

(motsv.). I analyserna har det konstaterats en stor skillnad mellan ett

passivt kontra ett offensivt uppträdande. Om våra flygande system

uppträder ”passivt” och endast angriper de robotar som flyger in över eget

territorium kommer uppgiften med stor sannolikhet att vara närmast

                                                
5 JAS 39 Gripen – en granskning av JAS-projektet, Statens offentliga utredningar 1993:119.

Sid.48
6 HKV STRAT, Årsrapport från perspektivplaneringen 99-00, Försvarsmakts idé och målbild –

FMI 2020 Rapport 4,  sid.12
7 HKV STRAT, Årsrapport från perspektivplaneringen 99-00, Försvarsmakts idé och målbild –

FMI 2020 Rapport 4,  sid.103
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olöslig. I stället förordas en doktrin som säkerställer att underrättelser kan

inhämtas över internationellt luftrum och över motståndarens territorium,

möjlighet till gemensam lägespresentation och eldledning samt ett offensivt

uppträdande med flygstridskrafterna. Ett DBA8-baserat underrättelse- och

ledningssystem innebär att annars höga krav på korta insatstider kan

nedgå något samt att behovet av spaningsinsatser minskar.”9

• ”Förutsättningarna för och kraven på att kunna genomföra gemensamma

insatser med mark-, sjö- och flygförband ökar.”10

I rapporten framgår vidare att, ” det som är avgörande i alla typer av insatser är

en god informations- och ledningsförmåga. Därför ska vi fortsätta utveckla

vår förmåga till datafusion av befintlig information från tillgängliga sensorer

(stridsledningssystem, kommunikations- och tekniska spaningssystem, förband

och individer m.m) och distribuera datafusionerad information till förband

samt i för uppgiften försumbar tidsrymd kunna genomföra långräckviddig

precisionsbekämpning”.11

Information, ledningsförmåga och bekämpning är de hörnstenar som tillsammans med

teknikutvecklingen bildar grundstommen i det som brukar benämnas den militära

revolutionen (RMA12). Denna kommer att innebära helt nya krav på nyttjandet av

flygstridskrafterna i en framtida konfliktsituation.

                                                
8 Dominant Battlespace Awareness, begreppet beskrivs närmare i senare delar av uppsatsen.
9 HKV STRAT, Årsrapport från perspektivplaneringen 99-00, Försvarsmakts idé och målbild –

FMI 2020 Rapport 4,  sid.141
10 HKV STRAT, Årsrapport från perspektivplaneringen 99-00, Försvarsmakts idé och målbild –

FMI 2020 Rapport 4,  sid.61
11 HKV STRAT, Årsrapport från perspektivplaneringen 99-00, Försvarsmakts idé och målbild –

FMI 2020 Rapport 4,  sid.119
12 Revolution in Military Affairs, begreppet beskrivs närmare i senare delar av uppsatsen.
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Syftet med denna uppsats är att utifrån ovanstående resonemang försöka svara på

frågan hur flygstridskrafterna utrustat med JAS 39 på bästa sätt skall nyttjas inom

ramen för det framtida RMA konceptet. Ett vidare syfte med uppsatsen är att väcka

tankar hos läsaren som kan inbjuda till en mer djupgående och kritisk studie av hur

flygplanssystemet JAS 39 ytterligare kan utvecklas för att möta framtidens krav.

1.2 Disposition

Uppsatsen är uppdelad på tre delar. Inledningsvis beskrivs kortfattat framtida

tänkbara konflikt scenarion samt hur RMA-konceptet kommer att påverka och ställa

nya krav på de olika systemen i framtida konflikter.

Uppsatsens andra del uppehåller sig kring flygplanssystemet JAS 39 och vilka

möjligheter respektive begränsningar det har inom ramen för RMA-konceptet. Detta

görs genom att koppla till systemteorin och deskriptivt beskriver flygplanet och dess

ingående system. Under denna punkt presenteras flygplanet JAS 39 avseende

bakgrund, förmåga, vapensystem, sensorsystem, kommunikationssystem samt hur

ledningssystemet kring flygplanet och flygstridskrafterna är uppbyggt.

I det avslutande avsnittet av uppsatsen diskuteras med erfarenheter från de tidigare

delarna av uppsatsen hur flygstridskrafterna med flygplanssystemet JAS 39 på bästa

sätt kan nyttjas inom ramen för RMA-konceptet. Detta kopplas till RMA-

konceptets tre huvudrubriker; ”Information och omvärlds-uppfattning”, ”Ledning

med beslutsstöd” och ”Väpnad insats”. Avsnitten under rubrikerna Information och

omvärldsuppfattning och ledning med beslutsstöd har av utrymmesskäl hållits relativt

kortfattade medan avsnittet om väpnad insats har gjorts mer omfattande. Detta

främst beroende på nyttan i att klarlägga vad flygplanssystemet JAS 39 kan göra i de

olika bekämpningsrollerna. Under rubriken ”Väpnad insats” diskuteras således

bekämpning av luft-, mark-, och sjömål. I den delen av uppsatsen beskrivs

deskriptivt de olika definitioner som används internationellt avseende bekämpning
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med flygstridskrafter och översätts till svenska. Under detta stycke beskrivs även

positiv, negativ och matematisk synergieffekt.13

Avslutningsvis diskuteras hur nyttjandet på bästa sätt av flygstridskrafterna bör ske

inom ramen för RMA-konceptet vid en framtida konfliktsituation.

1.3 Syfte

Beslutet om anskaffning av JAS 39 togs under det kalla kriget och under en tid då

den väpnade insatsen för att möta en invasion stod i fokus. Efter beslutet om

anskaffning av ett nytt flygplanssystem  har omvärlden förändrats och nya krav ställs

på förmågor hos stridskrafterna.  Syftet med denna uppsats är att utifrån detta

studera om flygstridskrafterna med flygplanssystemet JAS 39 optimerades mot det

kalla krigets krav, eller om det kan svara upp mot framtida hotbilder och nya

teknologiska krav kopplat mot RMA konceptet. I detta syfte ingår även att utröna

hur flygstridskrafterna med flygplanssystemet JAS 39 på bästa sätt skall nyttjas inom

funktionerna information och omvärldsuppfattning, ledning med beslutsstöd samt

väpnad insats.

1.4 Frågeställningar

Uppsatsens huvudfrågeställning är:

• Hur skall flygstridskrafterna utrustade med flygplanssystemet JAS 39 på bästa

sätt nyttjas inom ramen för RMA konceptet?

Uppsatsen skall därutöver försöka besvara följande delfrågeställningar:

• Hur ser ett framtida krigsscenario mot Sverige ut?

• Vad innebär RMA för flygstridskrafterna?

• Vilka förmågor har flygstridskrafterna inom ramen för RMA konceptet?

                                                
13 Lambert, A. & Williamson, C. (1996), The Dynamics of Air Power, MOD, RAF Staff College,

Bracknell, Berkshire, United Kingdom. Sid.44
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1.5 Avgränsningar

• I sitt tal vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen –01 uttalade ÖB Gen Johan

Hederstedt att begreppet RMA skall ersättas av ”Den nya krigföringen”. Detta

eftersom pedagogiken kring hur det nya försvaret arbetar med

informationsinhämtning, ledning och verkan har varit för komplicerad. Det nya

namnet är ett steg för att underlätta för de oinvigda att förstå vad det handlar

om.14 Grunden är dock densamma som RMA-konceptet och därför anges RMA

som grundbegrepp i denna uppsats.

• Vissa systemprestanda har avsiktligt ej presenterats i detalj utan mera

övergripande, detta för att undvika att uppsatsen blir hemlig.

• JAS 39 krav på betjäning vid uppträdande på flygbas är en viktig del vid

beskrivning av JAS 39 förbandens uppträdande. Av utrymmesskäl behandlas

dock ej dessa krav i denna uppsats.

• En viktig faktor vid nyttjande av flygplanssystemet JAS 39 är förmågan att nyttja

Stridslednings- och luftbevaknings (STRIL) funktionen som stöd. Av

utrymmesskäl  behandlas dock STRIL-funktionen endast ytterst övergripande i

denna uppsats.

1.6 Antaganden

• Flygstridskrafternas krigsorganisation är enligt regeringens proposition som

beslutades i riksdagen 2000-03-30.15

• De materiel-, och vapensystem som behandlas i uppsatsen är de som när

uppsatsen skrivs finns inplanerade i materielplanen.16

• FV 2000, ett fjärde generationens flygvapen är infört och operativt vilket medför

att tidsförhållandet för uppsatsen sätts till efter år 2010.

                                                
14 Kenneth Nilsson, Försvarets Forum 1/2001, Sid.14
15 Regeringens proposition 1999/2000:30 om det nya försvaret
16 Övlt Torgny Fälthammar, HKV KRI LUFT Flyg, Intervju HKV 00-12-11
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• Läsaren av uppsatsen förutsätts vara väl insatt i flygstridskrafternas

sammansättning och flygplansystemet JAS 39.

1.7 Teorianknytning

I vetenskapliga texter stöter man ständigt på orden ”teori” och ”hypotes”. Med

”teori” och ”hypotes” förstår man i empirisk vetenskap hur ett påstående om

verkligheten eller en del av den är beskaffad. Några allmänt omfattande definitioner

av dessa ord finns inte. Den Österrikiske filosofen och professorn Sir Karl R Popper

(1902-1994) ger dock följande definition: ”Teorierna är nät som kastas för att fånga

det som vi kallar ”världen” för att rationalisera, förklara och behärska den. Vi strävar

ständigt efter att göra maskorna finare och finare.”17 Man kan således använda

teorier för att:18

ü Beskriva verkligheten.

ü Förklara verkligheten.

ü Göra förutsägelser.

ü För att göra ingrepp (manipulera)

Under andra världskriget ägnades stor möda åt att hitta bättre metoder för att kunna

använda den utrustning man redan hade. Exempel på detta var hur man skulle sätta in

jaktflyget mot bombflyget. I detta arbete var operations-analytikerna som använde

sig av systemteorin framgångsrika.19 Man kan alltså utnyttja systemteorin till att

förbättra befintliga system. Detta kan göras genom att man med kunskap om

systemteorin får förståelse för hur ett komplext system fungerar genom hur de i

systemet ingående systemen och delsystemen interagerar med varandra. Man kan

                                                
17 Hans Rosing (1996), Vetenskapens logiska grunder, Helsingfors. Sid.101
18 Hans Rosing (1996), Vetenskapens logiska grunder, Helsingfors. Sid.103
19 Anders Borgvall och Lars Christofferson (2000), Flygstridskrafternas roll i framtiden,

Stockholm. Sid.219
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således genom utveckling och förbättring av dessa system och delsystem förbättra

det övergripande systemet.

Ordet system används i de mest skiftande sammanhang och sammansättningar. Vi

har bland annat materielsystem, vapensystem, bekämpningssystem, flygplanssystem

JAS 39 men även datorsystem och ledningssystem. Vad innebär då själva

systembegreppet?

Man talar om system, dynamiska helheter där en förändring som inträffar i ett system

orsakar förändringar i andra delar av systemet eller i yttervärlden. Varje del av

systemet har sin funktion och delarna samverkar för att bevara det övergripande

systemet.20 Alla system har vissa gemensamma karaktäristika. Ett system är en

avgränsad enhet med en bestämd uppgift, vanligen med många samverkande delar.21

Genom att dela in ett övergripande system i olika system och delsystem kan vi lättare

beskriva systemet som helhet. De system och delsystem som bryts ur det

övergripande systemet blir på detta sätt mera hanterbara att beskriva och förklara.

Då man skall beskriva ett system är det viktigt att man noggrant definierar systemet.

Det övergripande systemet i denna uppsats är flygstridskrafterna med JAS 39. I

detta system ingår ett antal delsystem som i sin tur interagerar med de andra

systemen. Byter man ut eller påverkar ett eller flera system eller delsystem som ingår

i det övergripande systemet kommer detta att i sin tur påverka systemet

flygstridskrafterna. Flygstridskrafterna med JAS 39 ingår sedan i sin tur som en del i

ett större system som berörs om flygstridskrafterna påverkas. Målet med systemet

flygstridskrafterna kan variera från det kanske självklara konstaterandet att det är

”pilen i målet” som är det övergripande målet med systemet. Tittar man istället på

                                                
20 Torsten Thurén (1991), Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm. Sid.129
21 Bra Böcker (1998), Lexikon 2000 – Band 22, Bra Böcker, Höganäs. Sid.361
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flygstridskrafterna som ett system inom ramen för RMA-konceptet kan det mycket

väl vara så att systemmålet varierar över tiden.

Uppsatsens huvudfrågeställning är ”Hur skall flygstridskrafterna utrustade med JAS

39 på bästa sätt nyttjas inom ramen för RMA konceptet?” Här handlar det således

om att dels beskriva och förklara verkligheten samt dels att göra förutsägelser

eftersom uppsatsen behandlar ett ämne i framtiden. För att bryta ner det komplexa

system som flygstridskrafterna utrustade med JAS 39 utgör till ett mer hanterligt

format  har systemteorin använts. Systemteorin har således nyttjats som ett nät som

lagts över det övergripande systemet flygstridskrafterna utrustade med JAS 39 för att

lättare kunna förklara hur de olika ingående delsystemen interagerar med varandra.

Det övergripande systemet är i uppsatsen nedbrutet till delsystemen; flygplanets

förmåga, vapen-, sensor-, kommunikations- och ledningssystem.

1.8 Metod

I vetenskapen är metoderna för att samla in och utveckla kunskaper till nya

kunskaper det centrala. En intressant synpunkt på detta hade dock den grekiske

filosofen Platon som fann själva idéen om ny kunskap paradoxal. Han menade att ny

kunskap var något vi redan var bekanta med för annars skulle vi inte förstå den eller

så var den nya kunskapen något vi inte var bekant med och följaktligen något vi inte

förstod. Platons lösning på detta var att hänvisa till att vi har en medfödd kunskap

som aktualiseras när vi erhåller sinnesintryck.22

I västerlandets tänkande historia har de två viktigaste metoderna för insamling och

utveckling av kunskaper varit induktion och deduktion.

Något förenklat kan man kalla induktion för upptäckandets väg och deduktion för

bevisandets väg. Induktiv är således den process där jag genom att dra slutsatser

från empiriska studier kommer fram till en princip eller allmän lag. Genom att

                                                
22 Heine Andersen (red.) (1994), Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund.

Sid.144
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upprepa dessa studier kan man så småningom komma fram till en teori. En fara med

ett induktivt förhållningssätt är dock att slutledningen sällan bygger på samtliga

möjliga observationer och därför till viss del kommer att vila på en lös grund. Om

exempelvis tillväxten i ekonomin fortgår många år och fastighets- eller aktiepriserna

trendmässigt stiger, riskerar vi med ett induktivt tänkande att se detta som ett givet

förhållande.23

Den deduktiva slutledningen däremot är den slutledning där man från allmänna

principer drar slutsatser om enskilda företeelser. Om man till exempel med en teori

som utgångspunkt gör ett antagande om hur relationen mellan olika fenomen i

verkligheten skall vara så har man gjort en deduktion. Man kan säga att en rådgivare

som tar olika teorier som grund för sina rekommendationer arbetar deduktivt.

Ett exempel på deduktion är;

Premiss 1: Alla företag kan gå i konkurs

Premiss 2: Ericsson är ett företag

Slutsats: Ericsson kan gå i konkurs

Problemet med induktion och deduktion är dock att de kan inte ge oss kunskap som

är kvalitativt ny eller ge oss vetande av en typ som vi redan haft.24 Det beror på att

för induktionens del  måste vi känna till de begrepp som vi använder oss av som

redskap i den induktiva processen. Vi har också sett att induktionen aldrig kan ge

oss ett helt säkert vetande. Deduktion kan däremot ge oss ett helt säkert vetande

men även här förutsätts att begreppen är kända. Inte heller deduktion kan således ge

                                                
23 Eriksson, Wiedersheim-Paul (1998), Att utreda forska och rapportera, Liber Ekonomi, Malmö.

Sid.202
24 Heine Andersen (red.) (1994), Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund.

Sid.144
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oss begreppsligt ny kunskap.25 Problemet blir således att utröna om det finns

metoder för kunskapsinhämtning, som kan ge oss nya kunskaper att fördjupa,

säkerställa och utveckla genom induktion och deduktion. Den amerikanske filosofen,

logikern och fysikern Charles Sanders Peirce (1839-1914) fokuserade på ett

speciellt sätt att tänka som sedermera kom att benämnas abduktion. Abduktion är i

traditionell logik beteckningen på en syllogism (argument med två premisser och en

slutsats)26 där översatsen är sann men undersatsen och därmed slutsatsen endast

sannolik.27 Peirce uppfattade begreppet abduktion som sidoordnad deduktion och

induktion och som en metod att skapa nya begrepp och metoder genom att ställa

upp en hypotes som förklarar det egendomliga genom att det följer deduktivt ur

hypotesen.28

Abduktion uppfattas enligt Peirce som det första stadiet av en allmängiltig

vetenskaplig procedur bestående av tre stadier:29

I. Abduktion: på detta stadium uppkommer hypotesen.

II. Deduktion: på detta stadium härleds fakta från hypotesen.

III. På detta stadium prövas de erhållna förutsägelsernas empiriska validitet

genom induktion.

Peirce framtog ett flertal definitioner av abduktion. Bland annat definierade han

abduktion som: Det förvånande faktum C observeras, men om A är sann följer

                                                
25 Heine Andersen (red.) (1994), Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund.

Sid.144
26 Forum (1988), Filosofi Lexikonet, Forum AB, Stockholm. Sid.534
27 Forum (1988), Filosofi Lexikonet, Forum AB, Stockholm. Sid.11
28 Forum (1988), Filosofi Lexikonet, Forum AB, Stockholm. Sid.11
29 Heine Andersen (red.) (1994), Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund.

Sid.144
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C därav; därför finns det en grund för antagandet att A är sann. (Peirce 1931-

35:5.189).30

Abduktion skulle således kunna exemplifieras enligt följande:

A: Solen skiner.

C: Fåglar sjunger endast när solen skiner.

Denna definiering kallades av Peirce för nomolog abduktion. Därutöver förekommer

det även ett antal andra definitioner på abduktion hos Peirce.

Bland annat definierade han abduktion som, Abduktion består i att undersöka en

mängd fakta och låta dessa fakta leda till en teori (”suggest a theory”). (Peirce

1958:8.209).31

Med detta som grund kan man då säga att i vetenskapens värld är ”slutledning till

den bästa förklaringen” ett exempel på just nomolog abduktion. Nu måste man nog i

och för sig begränsa den nomologa abduktionen till tankeexperiment eftersom det

bara är i tankarna som man kan övervinna de sätt på vilka verkligheten är

förhandsstrukturerad gentemot språket och sinnena.32

Gör man då en parallell till juridiken  kan man göra jämförelsen att om ett brott

inträffat och inga vittnen finns så måste förklaringen grundas på indicier. Från dem

sluter sig rätten till en misstänkt persons skuld om personens skuld stämmer överens

med uppsättningen indicier på ett överbevisande sätt.

I denna uppsats är syftet att utröna hur flygstridskrafterna utrustade med JAS 39 på

bästa sätt skall nyttjas inom ramen för det framtida RMA-konceptet. Eftersom detta

                                                
30 Heine Andersen (red.) (1994), Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund.

Sid.144
31 Heine Andersen (red.) (1994), Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund.

Sid.149
32 Heine Andersen (red.) (1994), Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, Lund.

Sid.158
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är kopplat mot en i nuläget okänd framtid med nya krav så har nomolog abduktion

nyttjats som metod. Därmed har genom slutledning från redan känd eller ny fakta den

bästa förklaringen till hur flygstridskrafterna skall nyttjas inom ramen för det framtida

RMA-konceptet försökts tagits fram.

Fakta till uppsatsen har samlats in från litteratur i ämnet på Försvarshögskolans

bibliotek samt Internet. Den litteratur eller de publikationer som har förefallit vara av

intresse har studerats och översiktligt lästs igenom. Har det efter genomläsningen

visat sig att materialet har ett värde för uppsatsen har det ytterligare studerats och

sedan använts som bakgrundsmaterial. Vid beskrivning av teorin har böckerna

Vetenskapens logiska grunder och Vetenskapsteori för nybörjare nyttjats.

Vid framtaganden av metoddelen  har böckerna Vetenskapsteori och metodlära,

Vetenskaplig metod och Att utreda forska och rapportera nyttjats. Dessa böcker

är utdelade vid FHS som stöd vid skrivande av vetenskapliga uppsatser. Därutöver

har Filosofi Lexikonet och Lexikon 2000 nyttjats som uppslagsverk. Under arbetet

med att beskriva bakgrunden till anskaffandet av JAS 39 systemet  har regeringens

propositioner, programplan för det militära försvaret samt statens offentliga utredning

om JAS 39 projektet nyttjats. För att förklara centrala begrepp har Bilaga begrepp

till Försvarsmaktens ledningsdoktrin, Försvarsmakts idé och målbild – FMI 2020

Rapport 4 samt Nomen FM Remiss 1999 nyttjats. Vid beskrivning av information

och ledning  har boken Command in War nyttjats. Denna bok är utdelad som

kurslitteratur vid Operativa institutionen på FHS. Under beskrivningen av RMA-

konceptet och vad detta innebär för svenskt vidkommande  har Revolution i det

svenska försvaret och Försvarsmakts idé och målbild – FMI 2020 Rapport 4

nyttjats. Vid faktabeskrivningen om flygplanssystemet JAS 39  har Reviderad

systemplan JAS 39 och Faktaboken om Gripen, utgåva 4 nyttjats.

Under arbetet med att beskriva hur flygstridskrafterna kan nyttjas  har British Air

Power Doctrine, AP 3000 Third Edition spelat en stor roll vid arbetet med att
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förklara uppgifterna som kan ställas till flygstridskrafterna. Vidare har Air Power

Confronts an Unstable World, The Dynamics of Air Power samt The Air

Campaign använts. Vid beskrivningen om insatser mot sjömål  har Om Sjökriget

använts.

Utöver detta  har fakta insamlats från ett antal nummer av FlygvapenNytt och

Försvarets Forum. Tidskriften DPA Defence Procurment Analysis har nyttjats

vid beskrivning av det långräckviddiga bekämpningssystemet KEPD-350. Vid

framtagandet av fakta kring vapensystemen har källor på Internet använts, detta har

sedan kontrollerats mot sakkunniga på Högkvarteret (HKV). Dessutom har delvis

två bearbetningar nyttjats, dels Flygstridskrafternas roll i framtiden samt dels

Initial Report, The Air War over Serbia vid arbetet med att beskriva

flygstridskrafternas nyttjande.

För att få del av personliga åsikter och synpunkter om flygstridskrafternas nyttjande

inom ramen för RMA-konceptet har intervjuer genomförts. Intervjuer har också

genomförts med personer som har faktakunskap om ett eller flera av de ingående

delsystemen. Intervjuerna har genomförts som kvalitativ metod vilket har inneburit att

ett fåtal nyckelpersoner djupintervjuats. Huvudfrågeställningen har varit i likhet med

uppsatsen huvudfrågeställning ”Hur anser du att flygstridskrafterna med JAS 39 skall

nyttjas inom ramen för RMA-konceptet?”. Utifrån respondentens svar har sedan

uppföljning skett med flera öppna frågor. Det vill säga frågor som inte kan besvaras

med ja eller nej.33 Intervjuerna har genomförts med ostrukturerade frågor vilket har

gjort att jag kunnat läsa av vad respondentens huvudintresseområde är inom

huvudfrågans ram. Vid intervjuer om faktaförhållanden inom ett eller flera delsystem

har även då öppna frågor nyttjats. Till skillnad från vid intervjuer där respondentens

personliga uppfattning var den intressanta så var det vid intervjuer kring

sakförhållanden inte respondentens personliga uppfattning som var det intressanta

                                                
33 Rolf Ejvegård (1996), Vetenskaplig metod, Studentlitteratur Lund. Sid.46
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utan fakta i sakfrågan. För att undvika subjektiva svar  har strävan varit att intervjua

mer än en person i frågor som rör sakförhållanden. I vissa fall har detta inte låtit sig

göras eftersom tillgängligheten på personal har gjort det svårt att skapa intervjutider

dels på det faktum att i vissa frågor är det enskilda personer som sitter på det bästa

faktaunderlaget. Under arbetet med intervjuer har inga stora särskiljande drag

avseende uppfattningar kunnat märkas varför intervjuutsagorna har integrerats i den

löpande texten.

I uppsatsen användes således intervjuer, samtal och referat från föreläsningar.

Intervjuer har genomförts enskilt eller i en mindre grupp med den aktuella personen.

Vid dessa tillfällen har intervjupersonen erbjudits  tillgång till uppsatsen efteråt och

därigenom givits tillfälle att ytterligare kommentera eller ändra felaktiga tolkningar av

utsagan. Vid samtal  har informella samtal förts med den aktuella personen och

personen har ej givits möjlighet att i efterhand ändra sin utsaga. Denna metod har

använts restriktivt eftersom det kan finnas risk att personen kan ha missuppfattats.

Vid referat från föreläsningar  har inte heller här den person som det refereras till haft

möjlighet att i efterhand korrigera det tolkade budskapet vilket gör att även denna

typ av utsagor har använts restriktivt i arbetet.

I arbetet med att ta fram tankar kring det framtida krigets karaktär och

teknikutvecklingens påverkan har personer från HKV STRAT och

Försvarsdepartementet intervjuats samt litteratur studerats.

För att samla in bakgrundsfakta kring flygplanssystemet JAS 39  har tidigare

försvarsbeslut, faktaböcker från SAAB samt Statens offentliga utredningar och

rapporter nyttjats. För att få aktuell information om flygstridskrafterna och JAS 39

med tillhörande delsystem  har besök och intervjuer genomförts vid HKV, JAS-
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division på F7 samt vid den taktiska utvecklingsenheten för JAS 39 (TU JAS) i

Linköping.

För att skapa ingångsvärden kring hur flygstridskrafterna på bästa sätt skall nyttjas i

en framtida konfliktsituation har Flygvapnets taktiska centrum (FTK), Arméns

taktiska centrum (ATK) samt den operativa insatsledningen (OPIL) besökts. Vid

dessa besök har personer i chefsposition med god kunskap om JAS 39 eller RMA

konceptet intervjuats. Vid intervjun vid ATK  var huvudsyftet att få arméns

uppfattning om hur bekämpning med JAS 39 förband kan samordnas med

arméförbandens verksamhet.
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1.9 Centrala begrepp

Flygstridskrafterna:

”Förband främst avsedda för luftoperativ verksamhet, men även för

understöd av mark- och sjöstridskrafter (i direkt samverkan). Flygstridskrafter

betecknar också i direkt bemärkelse jakt-, attack-, spanings-, och

transportflygförband samt Stril- och delar av flygbasförbanden.”34

Flygplanssystem JAS 39:

I flygplanssystem JAS 39 ingår flygplanet JAS 39, tillhörande vapensystem,

sensorsystem, kommunikationssystem och ledningssystem.

Långräckviddig bekämpningsförmåga:

Förmåga att med långräckviddiga bekämpningssystem bekämpa en

motståndares operativt viktiga tillgångar och/eller gränssättande funktioner.

Vapen som ger denna förmåga har ett skjutavstånd över 100 km.35

Ledningssystem:

System för att genomförande av ledning. Konstitueras av doktrin,

organisation, personal och teknik. (Ag Ledningsdoktrin)36

RMA-Revolution in Military Affairs:

Amerikanskt begrepp för att beskriva hur teknikutvecklingen på ett

genomgripande sätt påverkar hur konflikter kommer att gestalta sig, och

härmed kommer att påverka militära organisationers utformning. RMA

innebär ett nytt sätt att tänka och agera.37

                                                
34 Nomen FM Remiss 1999 (hämtat från FHS interna nät)
35 HKV STRAT, Årsrapport från perspektivplaneringen 99-00, Försvarsmakts idé och målbild –

FMI 2020 Rapport 4,  sid.158
36 Bilaga begrepp till Försvarsmaktens ledningsdoktrin, 2000-12-05
37 HKV STRAT, Årsrapport från perspektivplaneringen 99-00, Försvarsmakts idé och målbild –

FMI 2020 Rapport 4,  Sid.160
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DBA-Dominant Battlespace Awareness:

En överlägsen och över tiden bestående fördel av riktig och användbar

information om viktiga förändringar inom intresseområdet. DBA är en

delmängd av RMA.38

Informationsöverlägsenhet:

Med informationsöverlägsenhet menas att ha bättre omvärldsuppfattning än

motståndaren. Förutsättningarna för att uppnå detta är att ha bättre ledning,

bättre uppföljning av egna stridskrafter och bättre underrättelsetjänst än

motståndaren samt förmåga att begränsa motståndarens omvärldsuppfattning

genom ledningskrigföring.39

Förmåga:

Kompetens jämte tillgång på resurser i erforderlig mängd för att lösa given

uppgift.40 Vad ett system skall klara av och vad det bidrar till inom ramen för ett

delsystem eller övergripande system.

2. Det framtida krigets karaktär ur ett svenskt

perspektiv

2.1 Framtida konflikttypers karaktär

Det kalla kriget innebar för Sveriges del att landet befann sig mitt emellan två

stormaktsblock. I väster fanns NATO och i öster Warszawapakten. Det

säkerhetspolitiska läget var under lång tid låst mellan dessa block och Sveriges

försvarsplanering syftade till att det skulle kosta mera än det gav att anfalla Sverige.

Därigenom  hoppades man från svensk sida att landet skulle hållas utanför en

eventuell konflikt mellan de båda stormaktsblocken.

                                                
38 HKV STRAT, Årsrapport från perspektivplaneringen 99-00, Försvarsmakts idé och målbild –

FMI 2020 Rapport 4,  Sid.156
39 HKV STRAT, Årsrapport från perspektivplaneringen 99-00, Försvarsmakts idé och målbild –

FMI 2020 Rapport 4, Sid.158
40 Bilaga begrepp till Försvarsmaktens ledningsdoktrin, Utkast 2, 991213
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I och med Sovjetunionens och därmed även Warszawapaktens upplösning tog det

kalla kriget slut. Som konsekvens av detta är risken för att ett allmänt krig mellan

stater i Europa under överblickbar tid skall bryta ut begränsad. Detta innebär dock

inte att risken för krig i Europa helt kan uteslutas, utan skillnaden är snarare den att

den framtida konflikttypen har ändrat karaktär. Konflikter hotar numera istället att

uppstå i anslutning till eller mitt inne i kaoset av sönderfallande stater.41 Minoriteters

krav på självständighet och urgamla tvister om gränser är några exempel på

grogrunder för framtida konflikter. Trots att dessa konflikttyper måste benämnas som

lokala konflikter  finns det trots detta en risk för att en konflikt kan sprida sig utanför

det ursprungliga konfliktområdet och således indirekt komma att påverka Sverige.

Det kan heller inte uteslutas att angrepp kan komma att riktas från stater eller icke-

statliga organisationer från ett område där Sverige medverkar i en internationell

operation. Framtidens konflikter karaktäriseras av dynamik och osäkerhet vilket gör

att det är mycket svårt att kunna förutspå vad som kommer att hända och när det

kommer att hända. Militära förband måste därför förberedas och utrustas för att

kunna verka över en bred konfliktskala.42 Storskaliga konflikter kommer alltid att

vara ett hot mot landet även om risken för ett invasionsföretag mot Sverige från

Ryssland inte i nuläget verkar möjligt att genomföra inom den närmaste 10-

årsperioden.43 Hoten mot Sverige kan även komma från andra aktörer än stater,

exempelvis etniska, religiösa grupper eller kriminella organisationer. Dessa

grupperingar kan komma att rikta sina hot mot delar av Sveriges befolkning eller mot

vissa infrastrukturella anläggningar av särskild betydelse. De metoder som kan tänkas

användas mot Sverige kan vara av vitt skilda slag, exempelvis IT-angrepp, terrorism,

massförstörelsevapen eller insatser med långräckviddiga bekämpningssystem.

                                                
41 HKV STRAT, Årsrapport från perspektivplaneringen 99-00, Försvarsmakts idé och målbild –

FMI 2020 Rapport 4,  sid.62
42 HKV STRAT, Årsrapport från perspektivplaneringen 99-00, Försvarsmakts idé och målbild –

FMI 2020 Rapport 4,  sid.63
43 HKV STRAT, Årsrapport från perspektivplaneringen 99-00, Försvarsmakts idé och målbild –

FMI 2020 Rapport 4,  sid.63
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Konsekvensen av detta är att framtida konflikter kommer att bli mycket svåra att

klassificera eftersom olika sorters våldsutnyttjande kan komma att utnyttjas. Kravet

på den framtida Försvarsmakten att kunna möta hot över en bred konfliktskala

kommer därför att öka.44 Vid en konflikt  kan det mycket väl finnas olika

uppfattningar om vad som egentligen står på spel. Det kan vara territoriella anspråk,

en regims överlevnad eller ett ingripande för att skapa fred. Utifrån detta kan man

dra slutsatsen att de olika aktörerna kommer att ha olika ambitioner och olika

förlusttålighet i striden. Som exempel på detta kan nämnas när TV-bilder från

Somalia visade hur en skadad amerikansk soldat släpades efter en bil och dagen

efter detta beordrade president Clinton hem de amerikanska trupperna. TV har så

att säga flyttat in kriget i vardagsrummet hos gemene man och som en konsekvens av

detta har förlusttåligheten hos världens ledare markant minskats. Andra världskrigets

omfattande bombningar av civilbefolkningen i London och i tyska städer skulle

sannolikt inte undgå kraftiga opinionsyttringar om de hade genomförts idag. Ett

exempel på detta är från Gulfkriget där koalitionens medlemmar hyste stora

betänkligheter inför flyganfallen mot Irak. Efter det att de hade blivit orienterade om

att precisionsbekämpnings vapen skulle användas mot mål i tätbefolkade områden

och att träffsannolikheten för dessa vapen var hög var dock både militära och

politiska ledare nöjda med detta och godkände anfallsplanen för flygstridskrafterna.45

Slutsatser:

ü Våldsutövning som inte kan motiveras och drabbar oskyldiga löper en stor risk

för att motverka sitt eget syfte och därigenom avsevärt försvåra den fortsatta

operationen.

ü Framtida konflikter kommer att bli mycket svåra att klassificera eftersom olika

sorters våldsutnyttjande kan komma att utnyttjas. Kravet på den framtida

                                                
44 HKV STRAT, Årsrapport från perspektivplaneringen 99-00, Försvarsmakts idé och målbild –

FMI 2020 Rapport 4,  sid.63
45 Richard P Hallion (red) (1997), Air Power Confronts an Unstable World, Wiltshire,. Sid.115



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 19 100:1004
Mj Mikael Lindberg 2001-05-02 Sid 25 ( 79 )

försvarsmakten att kunna möta hot över en bred konfliktskala kommer därför att

öka

2.2 Teknikutvecklingens påverkan på det framtida kriget

Krigföring kommer även i framtiden att handla om att påverka motståndaren så att

det egna syftet nås. För att kunna göra detta effektivt måste man tidigt finna och

påverka motståndarens kraftcentrum (Center of Gravity, CoG),46 det vill säga det

som gör att angriparen inte längre kan eller förmår strida.

Genom att nyttja ett väl fungerande och avpassat ledningssystem tillsammans med

god information om motståndaren, kan långräckviddiga bekämpningssystem med

god precision direkt anfalla angriparens kraftcentrum.47 I och med nyttjandet av

dessa vapen kan troligen en total systemkollaps hos motståndaren snabbt

åstadkommas och därigenom kan tidigt konflikten avgöras. Vapen med god

precision medför att målet kan anfallas direkt med hög precision och på så sätt kan

onödiga skador på civilbefolkning och infrastruktur undvikas.

Genom att nyttja modern teknik kan ett informationsöverläge skapas över

angriparen. Den som har informationsöverläge avgör själv när han vill göra nästa

drag, vart han vill göra det och hur han vill göra detta. En följd av detta blir att den

som har informationsöverläge hamnar innanför motståndarens beslutscykel och

därmed kommer att kunna påverka motståndaren att agera/parera på det sätt som

bäst passar de egna önskemålen. Detta beskrivs av den amerikanske översten John

Boyd som OODA-loopen.48 Grundstenarna i OODA-loopen är ”Observe” –

                                                
46 John A. Warden III (1998), The Air Campaign, New York. Sid.7
47 Under förutsättning att det definierade CoG är ett mål som kan anfallas. CoG kan även vara

andra saker än mål som kan anfallas, exempelvis folkviljan.
48 British Air Power Doctrine, AP 3000 Third Edition, sid.2.4.1
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”Orientate” – ”Decision” – ”Action”. Detta kan översättas till en svensk beslutscykel

med betydelsen ”Upptäcka” – ”Bedöma” – ”Fatta beslut” – ”Agera”.49

Kärnan i beslutscykeln är att tidigt upptäcka motståndarens agerande, bedöma vilken

påverkan detta kommer att ha på den egna verksamheten, besluta vad som skall

göras och sedan verkställa beslutet innan motståndaren hinner agera.50 Genom att

skapa detta informationsöverläge som sedan kan nyttjas vid ledningen av den

väpnade insatsen kommer motståndaren att tvingas till att hela tiden parera istället för

att agera.

Information, Ledning tillsammans med Väpnad insats bildar grunden för det som

brukar benämnas ”Revolution in Military Affairs” (RMA). Det vill säga hur

framtidens teknikutveckling kommer att revolutionera krigföringen. Detta kan

åskådliggöras med nedanstående skiss.

Försvarsmakten igår,          idag och  imorgon

Tidigare har den svenska försvarsmaktens fokus till stor del varit inriktad mot att

kunna möta ett väpnat angrepp från Sovjetunionen. Som en följd av detta

fokuserade försvarsmakten på att uppbringa en vapenverkan som skulle stå emot ett

                                                
49 HKV STRAT, Årsrapport från perspektivplaneringen 99-00, Försvarsmakts idé och målbild –

FMI 2020 Rapport 4,  sid.160
50 British Air Power Doctrine, AP 3000 Third Edition, sid.2.4.2
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sådant angrepp. Information och ledning kom i andra hand.51 Inom överskådlig tid

finns det ingen risk för ett invasionsanfall mot Sverige utan terroristattacker och anfall

från luften är exempel på mer realistiska framtidshot.52

Dessa hot kräver en jämnare fördelning mellan de tre delsystemen väpnad insats,

information och ledning där dessa delar interagerar med varandra i ett övergripande

system. Inget av dessa delsystem blir viktigare än det andra utan alla tre delsystemen

är beroende av varandra för att fungera. Det viktiga är att delsystemen är i balans

med varandra.53 Begreppet RMA har väckt mycket debatt och diskussioner förs

bland annat om det är frågan om en revolution eller bara en naturlig utveckling där

man tar modern teknik till hjälp. Enligt chefen för Strategiledningen vid Högkvarteret

Genlt Johan Kihl finns det dock i nuläget inga alternativ till RMA utifrån den nu

rådande teknikutvecklingen.54 På den politiska sidan finns det dock en betydande

oro för begreppet RMA. Det finns de som hyser oro för att ett bejakande till RMA-

konceptet kan komma att leda till ett beslutsläge motsvarande exempelvis JAS 39.

Med detta menas att om riksdag och regering formellt bekräftar Försvarsmaktens

utveckling mot RMA får detta långtgående konsekvenser och man binder upp sig

under lång tid.55 Det kan även finnas en oro om det verkligen går att överföra det

amerikanska supermaktstänkandet som framgår av till exempel SAIC-studierna56 till

svenska förhållanden.57

Slutsatser:

                                                
51 Genlt Johan Kihl, intervju av Kenneth Nilsson, Försvarets Forum 6/2000. Sid.8
52 Genlt Johan Kihl, intervju av Kenneth Nilsson, Försvarets Forum 6/2000. Sid.8
53 Genmj Tony Stigsson, OPIL/C Operationsledningen, Föredrag OPIL 00-12-19
54 Genlt Johan Kihl, HKV C STRAT, Intervju 01-01-17
55 BrigGen Michael Moore, Försvarsdepartementet/Militär rådgivare, Intervju Fö 01-01-19
56 Studier gjorda av det amerikanska företaget Science Applications International Corproation

(SAIC). Studierna gjordes på uppdrag av Försvarsmakten, att mot bakgrund av utvecklingen i

världen se vilka konflikter som Sverige kan råka in i och hur det svenska försvaret skall se ut för

att möta denna framtid och vilken vision man skall ha för att nå dit.
57 BrigGen Michael Moore, Försvarsdepartementet/Militär rådgivare, Intervju Fö 01-01-19
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ü Införande av ett RMA-koncept kommer att flytta fokus från den väpnade

insatsen till en mer balanserad bild där väpnad insats, ledning och information är

beroende av varandra för att bilda en helhet.

2.2.1 Information och omvärldsuppfattning

En av grundstenarna inom RMA är att skapa och upprätthålla ett

informationsöverläge över en tänkbar motståndare, det vill säga att ha information

som hela tiden är färskare och bättre än motståndarens.58 Den som har en god

omvärldsuppfattning kommer alltid att ha ett försprång mot en motståndare.

Omvärldsuppfattning (Dominant Battlespace Awareness, DBA) fokuserar på

fördelar gentemot en motståndare som inte har det. Möjligheten att med hjälp av

olika sensorer insamla och bearbeta stora mängder information kommer drastiskt att

öka i framtiden. En stark utveckling kan förutspås inom området som berör

obemannade spaningsfarkoster och spaningssensorer exempelvis;

ü Unmanned Aerial Vehicles (UAV), obemannade flygfarkoster.

ü Unmanned Ground Vehicles (UGV), obemannade markfordon.

ü Unmanned Undersea Vehicles (UUV), obemannade undervattensfarkoster.

ü Unattended Ground Sensors (UGS), obemannande marksensorer.

Dessa farkosters/sensorers data insamlas sedan via centraler och distribueras ut till

användaren. Utnyttjandet av förarlösa farkoster/sensorer medför att information kan

inhämtas från platser som är annars är mycket svåra att nå utan stora risker för

personal och materiel. Det avgörande inom ramen för RMA är dock möjligheten att

kunna sprida information om läget, verksamheten och statusen hos egna förband

samt informationen om motståndaren eller annan relevant information sekundsnabbt i

ett kommunikationsnätverk.59

                                                
58 BrigGen Michael Moore (2000), Revolution i det svenska försvaret, Försvarsberedningen,

Stockholm. Sid.11
59 BrigGen Michael Moore (2000), Revolution i det svenska försvaret, Försvarsberedningen,

Stockholm. Sid.11
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Genom att samla information från flera sensorer i ett nätverk kan militär chef eller

soldat relativt enkelt få stora mängder information om en aktuell plats eller händelse.

Denna information är troligen bättre än den information vederbörande skulle få med

egna ögon på platsen genom att en mängd olika sensorer kan nyttjas. Målsättningen

att få information som är lika bra som om man själv var på platsen har alltså

utvecklats till att bli mer omfattande än vad man själv hade fått på plats.60 I och med

att stora mängder information kommer att samlas i detta informationsnätverk ställer

detta stora krav på systemet. Det måste kontinuerligt uppdateras för att minimera

risken för att händelser eller aktiviteter dubbelrapporteras och dubbelpresenteras.

Likaledes måste informationen hela tiden uppdateras så att ingen gammal inaktuell

information finns i systemet och därigenom skapar förvirring för användaren.

Slutsatser:

ü Den stora mängd information som kommer att finnas i det framtida

ledningssystemet kräver ett mycket väl fungerade informationshanteringssystem.

2.2.2 Ledning med beslutsstöd

Den andra delen av RMA är ledning och beslutsstöd i den nätverksbaserade

strukturen. Tidigare gick rapporterna från förbanden via högre chef och så

småningom kom de behandlade rapporterna upp till den högsta ledningsnivån. Detta

kunde ta många timmar och i vissa fall kunde man nog räkna med tider upp emot ett

dygn. I och med att rapporterna sammanställdes och skrevs om på de olika nivåerna

kan det nog inte heller hållas för otänkbart att den ursprungliga rapporten till stor del

var förändrad i slutläget. Utvecklingen på den aktuella platsen hade under tiden

fortgått och det var nog med stor sannolikhet även ett inaktuellt läge som

presenterades som beslutsunderlag för den högsta ledningen. Utifrån detta läge

skrevs och distribuerades order ut till förbanden. Eftersom dessa order till viss del

kanske skrevs på bristfälligt underlag kunde det innebära att förbanden ibland kunde

                                                
60 Övlt Stefan Ring, HKV STRAT PERP, Intervju FHS 00-11-21



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 19 100:1004
Mj Mikael Lindberg 2001-05-02 Sid 30 ( 79 )

få rent felaktiga order.61 Givetvis var ordern korrekt skriven utifrån de

inrapporterade förutsättningarna men den fortsatta utvecklingen på stridsfältet hade

gjort den nya ordern inaktuell. Det faktum att de olika ledningsnivåerna hade olika

uppfattning om det rådande läget medförde ibland att förtroendet för de högre

staberna var lågt ute på fältförbanden. Ett exempel på detta är under Oktoberkriget

då man kontinuerligt rapporterade händelseutvecklingen uppåt i befälskedjan och vid

varje steg ökade osäkerheterna. Den som slutligen skulle fatta de avgörande besluten

var de facto den man som visste minst om den aktuella situationen.62

I det nya ledningssystemet kommer information och rapporter att kunna spridas

sekundsnabbt. Detta innebär att rapporter från förbanden kommer att kunna läsas

hos högre chef med i princip ingen som helst fördröjning. Som en direkt följd av

detta kommer även högre chef att kunna utfärda order och orienteringar till

underställda förband som väl stämmer överens med den aktuella situationen ute på

fältet. Införandet av en operativ insatsledning (OPIL) där operationsledningen (OPL)

och de tre taktiska kommandona; arméns taktiska kommando (ATK), marinens

taktiskt kommando (MTK) och flygvapnets taktiska kommando (FTK) ingår ökar

ytterligare möjligheten till en gemensam lägesuppfattning. Utifrån detta kan den

operativa insatsledaren på kort tid fatta beslut och sprida detta till alla ingående delar.

Istället för som tidigare erhålla order och orienteringar någon gång per dygn kan

chefen på fältet i framtiden erhålla uppdateringar om läget när helst han önskar.

Tekniken medger att ledning kan ske på många platser i ett nätverk och inget krav

finns på gemensamma ledningsplatser i skyddade bergrum. Rörliga operativa

ledningsförband kan insättas i en tänkt operationsriktning för att understödja chef på

plats. Informationsmängderna i ledningssystemet kommer dock att bli oerhörda och

                                                
61 BrigGen Michael Moore (2000), Revolution i det svenska försvaret, Försvarsberedningen,

Stockholm. Sid.12
62 Martin van Creveld (1985), Command in War, Harvard University Press Cambridge,

Massachusetts and London, England. Sid.229
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stora krav kommer att ställas på en god meddelandehantering. Det är nog inte

särskilt sannolikt att informationen kan serveras till de olika befattningshavarna utan

informationen blir mera av karaktären att det som behövs hämtas. Det är dock viktigt

att särskilt viktiga order/motsvarande kommer fram till avsett

förband/befattningshavare utan dröjsmål.

Slutsatser:

ü Ledning med beslutsstöd inom RMA-konceptet kommer att ge chefer på alla

nivåer stora möjligheter att fatta beslut på aktuellt underlag.

ü Stora krav kommer att ställas på att ledningssystemet är väl fungerande.

2.2.3 Väpnad insats

Den tredje delen av RMA behandlar verkan och insats i den nätverksbaserade

strukturen. De realtidsbaserade informations- och ledningssystemen kommer att

medge en mycket god omvärldsuppfattning. Detta medför att åtgärderna vid väpnad

insats kommer att kunna bli mera precisa än tidigare. Vapen kommer att kunna

insättas med god precision mot motståndarens Center of Gravity och därigenom

minskas risken för vådabekämpning av civila människor och icke militära

infrastrukturella mål. Genom en jämförelse kan det konstateras hur förmågan till

precisionsbekämpning har förbättrats över tiden. Nedanstående exempel visar vad

som krävs för att med 90% sannolikhet träffa ett mål på cirka 20 x 35 meter med

ostyrda bomber från medelhög höjd (15 000 fot och högre).63

Krig: Antal bomber: Antal flygplan: CEP64 (meter):

2 Världskriget 9 070 3 024 1 100

Korea kriget 1 100 550 330

Vietnam kriget 176 44 400

                                                
63 Richard P Hallion (red) (1997), Air Power Confronts an Unstable World, Wiltshire. Sid.113
64 CEP: Circular Error Probable, dvs. Den spridning kring målet som vapnet förväntas ha.
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Görs då en koppling till Gulfkriget kan det konstateras att tidigare kunde det krävas

100-tals flygplansföretag för att förstöra en bro. Under Gulfkriget förstördes med

hjälp av flygplansfällda precisionsvapen 41 av 54 irakiska broar tillsammans med 31

pontonbroar under cirka fyra veckor.65 Utvecklingen mot en allt högre precision hos

vapnen innebär att man kan slå ut mål med enstaka missiler istället för som tidigare

med massiva bombningar.

En väl sammansatt styrka i ett RMA-koncept kan således utveckla betydligt högre

kraft än vad som har kunnat göras tidigare. Det är inte längre nödvändigt att

kraftsamla förband till en specifik plats för att kunna skapa ett avgörande. Verkan i

målet kan inom RMA-konceptet komma från ett antal olika geografiskt spridda

bekämpningssystem som samordnas i en gemensam insats under en operativ

insatsledare. Vid ett väpnat angrepp mot nationen kan det komma att räcka med att

visa motståndaren vilken förmåga nationen har att besvara ett angrepp för att avhålla

från ett vidare angrepp. Angreppet kan besvaras mera flexibelt och graderat när

eldkraften och verkan kan koncentreras i en viss del av landet utan att

bekämpningsförbanden nödvändigtvis är baserade/grupperade i området.

Slutsatser:

ü Genom att nyttja vapen för precisionsbekämpning kan risken för civila skador

minimeras.

ü Insatser mot ett mål kan samordnas med flera olika bekämpningssystem i syfte

att effektivt och snabbt slå ut det aktuella målet.

2.2.4 Sammanfattning om RMA

Synergieffekten av att utnyttja en god omvärldsuppfattning tillsammans med en

uppdaterad ledningsorganisation kopplat till förband med god förmåga att genomföra

väpnade insatser med precisionsbekämpning blir mycket stor. Ett införande av ett

RMA-koncept får till följd att det tidigare stela hierarkiska system som präglade

                                                
65 Richard P Hallion (red) (1997), Air Power Confronts an Unstable World, Wiltshire. Sid.119
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Försvarsmakten ersätts av ett nytt betydligt plattare system.66 Ett system som förser

alla intressenter med aktuell information och därigenom ett gott beslutsstöd i realtid. I

och med införandet av bekämpningssystem som medger verkan och insats med hög

precision från stort avstånd ökas förmågan till att bekämpa vitala mål.

Massförstörelse av infrastruktur och civila människor kan därvid minimeras.

2.3 Slutsatser om det framtida krigets karaktär

Det framtida kriget karaktäriseras av dynamik och osäkerheter. Det kan röra sig om

allt ifrån traditionellt väpnat angrepp om än i en något mindre skala än vad som

skisserades under det kalla kriget, till punktangrepp av viktiga samhällsfunktioner

utfört av icke-statliga extremistorganisationer.

En våldsutövning som inte kan motiveras och drabbar oskyldiga löper en stor risk för

att motverka sitt eget syfte och därigenom avsevärt försvåra den fortsatta

operationen. Kravet på att den framtida försvarsmakten skall kunna möta hot över

en bred konfliktskala kommer därför sannolikt att öka.

Teknikutvecklingen ställer stora krav på att försvarsmakten anpassar sig till den

rådande utvecklingen. En tyngdpunktsförskjutning från den gamla försvarsmakten där

verkan prioriterades kommer att ske. Den nya försvarsmakten kommer att verka i ett

RMA koncept där Information och omvärldsuppfattning, Ledning och beslutsstöd

samt Verkan och insats är de centrala delarna som tillsammans verkar för en helhet.

Den stora mängd information som kommer att finnas i det framtida ledningssystemet

kommer att kräva ett mycket väl fungerade informationshanteringssystem. Ledning

med beslutsstöd inom RMA-konceptet kommer att ge chefer på alla nivåer stora

möjligheter att fatta beslut på aktuellt underlag. Genom att nyttja vapen för

                                                
66 BrigGen Michael Moore (2000), Revolution i det svenska försvaret, Försvarsberedningen,

Stockholm. Sid.13
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precisionsbekämpning kan risken för civila skador minimeras. Insatser mot ett

specifikt mål kan samordnas med flera olika vapensystem i syfte att snabbt och

effektivt slå ut det aktuella målet.

3. Flygplanssystemet JAS 39

3.1 Bakgrund

JAS 39 tillhör tillsammans med F-22, Rafale, Eurofighter Typhoon och Joint Strike

Fighter (JSF) den fjärde generationens flygplan. Det som kännetecknar fjärde

generationens flygplan är att de är systemflygplan med överljudsprestanda och med

god manövreringsförmåga. Vidare har de en digitalt uppbyggd infrastruktur med fullt

integrerade datoriserade system som utnyttjar en gemensam databas med

standardiserade gränssnitt. Detta innebär att de ingående systemen kan nyttjas som

informationsgivare och informationsbärare och på så sätt skapa de systemfunktioner

som önskas. Den principiella uppbyggnaden av system som består av delsystem

innebär att delsystemen kontinuerligt kan uppdateras och på detta sätt hålls det

övergripande systemet så uppdaterat som teknikutvecklingen medger. Nya

systemfunktioner kan vidare skapas utifrån den tekniska utvecklingen och framtida

nya krav. Vad gäller JAS 39 finns det ytterst få hårdvarubegränsningar i

flygplansplattformen som begränsar mjukvaruuppdateringar.

Det finns tre sådana principiella begränsningar:67

ü Möjligheten till strömförsörjning,

ü tillgänglig processorkraft för datasystemen,

ü möjligheter till kylning av elektroniken.

I takt med den processorutveckling som nu sker där processorerna blir mindre och

kraftfullare samtidigt som processorerna blir alltmer strömsnåla, blir med automatik

behovet av kylning mindre. Sammanslaget gör detta att hårdvarubegränsningarna för

                                                
67 Genlt Jan Jonsson, C OPIL, Intervju OPIL, 01-01-19
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flygplanet minskar.68 Tittar man på de svenska flygplanen kan man säga att JAS 39

beräknas ha upp till 90% av funktonaliteten i programvaran.69 Detta kan jämföras

med de tidigare systemen där AJ 37 hade 5-10% av funktonaliteten i programvaran

och JA 37 15-20%.70

Flygplanet JAS 39 kommer att finnas i fyra versioner:

ü JAS 39A - är den ursprungliga ensitsiga versionen,

ü JAS 39B - är den tvåsitsiga versionen av JAS 39A,

ü JAS 39C - är den vidareutvecklade versionen av JAS 39A,

ü JAS 39D - är den tvåsitsiga versionen av JAS 39C med en kvalificerad baksits

som medger ledning av flygstridskrafterna.

Den slutliga leveransen sker under perioden 2003-2006.71 Totalt kommer 204 JAS

39 varav 28 tvåsitsiga att levereras.

Leveranserna är uppdelade på tre stycken delserier:

ü Delserie 1 omfattar 30 ensitsiga JAS 39A,

ü delserie 2 omfattar 110 flygplan varav 96 ensitsiga JAS 39A och 14 tvåsitsiga

JAS 39B. Flygplanen som tillhör delserie 2 kommer från och med flygplan nr

39.20772 att ha delserie 3-status och ha samma tekniska specifikationer som

delserie 3 flygplanen,73

ü delserie 3 omfattar 64 flygplan varav 50 ensitsiga JAS 39C och 14 tvåsitsiga

JAS 39D.

                                                
68 Genlt Jan Jonsson, C OPIL, Intervju OPIL, 01-01-19
69 Genlt Jan Jonsson, C OPIL, Intervju OPIL, 01-01-19
70 Genlt Jan Jonsson, C OPIL, Intervju OPIL, 01-01-19
71 Övlt Per-Olof Eldh, FlygvapenNytt nr 3/97, Sid.4
72 Det 107:e serietillverkade flygplanet
73 Övlt Anders Kristell, Flygvapennytt 4/99, Sid.19
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3.2 Flygplanet JAS 39 förmåga

De operativa och taktiska kraven på JAS 39-systemet finns beskrivna i ”Reviderad

systemplan JAS 39”.74 Den innehåller bland annat TOEM JAS 39-division, TTEM

JAS 39 delserie 1, PTTEM JAS 39 delserie 2 och 3. Dessa planer är för närvarande

under omarbetning och en ny funktionsutvecklingsplan beräknas utges under 2002.75

I de operativa kraven för JAS 39 framgår det att flygstridskrafterna skall

dimensioneras för luftförsvar, attackinsatser mot kust- och gränsinvasion samt för

underrättelseinhämtning. Huvuduppgiften för JAS 39 division är att medverka i

invasions- och neutralitetsförsvaret samt i incidentberedskap jakt, spaning och attack

i fred och kris. JAS 39 förbanden skall kunna verka över hela landet för att i

luftförsvarsroll medverka i försvarsoperationer och skydda samhället i övrigt.

Flygstridskrafterna skall snabbt kunna utveckla full effekt och kunna kraftsamlas för

insatser över hela landet. Vidare skall JAS 39 förbanden kunna insättas kraftsamlat

för att genomföra attackinsatser mot såväl mark- som sjömål. I spaningsrollen skall

JAS 39 kunna genomföra underrättelseinhämtning.

Flygplan JAS 39 är användbart för de tre funktionerna jakt, attack och spaning.

Detta ger avsevärda operativa/taktiska fördelar rörande vår handlingsfrihet och effekt

samt motsvarande osäkerheter i angriparens bedömningar. Flygplan JAS 39 kan

växla mellan de olika uppdragstyperna även under pågående uppdrag i luften i den

mån medförd vapenlast medger. Denna egenskap benämns swingroll.76 Även

begreppet multiroll förekommer bland flygplan vilket innebär att samma flygplan kan

utföra olika uppdrag, dock krävs förberedelser för detta på marken innan uppdraget.

Flygplan JAS 39 är konstruerat för den svenska basfilosofin vilket innebär att

flygplanet är konstruerat för att kunna nyttja start- och landningsbanor med

                                                
74 HKV FVL, Reviderad systemplan JAS 39, HKV H02 221:8947
75 Övlt Torgny Fälthammar, HKV KRI LUFT Flyg, Intervju HKV 01-04-05
76 Faktaboken om Gripen, utgåva 4 , Industriguppen JAS AB, 1998. Sid.46
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begränsad längd och bredd. En ytterligare viktig del vid konstruerandet av flygplanet

JAS 39 har varit att göra flygplanet användarvänligt för flygföraren. Många funktioner

i flygplanet är automatiserade och flygplanet anses allmänt som mycket lätt att flyga.77

De uppsatta målen vad gäller räckvidd för JAS 39 är så tilltagna att flygplanet kan

utföra uppdrag över hela Sverige och i Sveriges omedelbara närhet.

Jämfört med flygplan 37 har JAS 39 erhållit en väsentligt ökad räckvidd och förmåga

att bära last trots att JAS 39 är betydligt mindre och lättare än

flygplan 37. JAS 39 kan bära med sig upp till tre stora yttre tankar, så kallade

fälltankar. Medförandet av fälltankar sker dock på bekostnad av att vissa balklägen

då inte kan nyttjas för vapenlast. Fälltankarna ökar bränslemängden med 120%

vilket ger flygplanet en teoretisk flygsträcka på cirka 3000 kilometer.78 79 Delserie tre

av flygplanet kommer att förberedas för lufttankning och ombordgenerering av

syrgas.80 I och med införandet av dessa förmågor blir uthålligheten i luften avsevärt

längre än vad som tidigare har varit fallet.

Vad gäller JAS 39D kommer detta flygplan att utrustas med fristående

presentationsytor och kommunikationssystem i baksits. Flygplanet kommer därmed

att ha förmåga att kunna bemannas med scenariochef, stridsgruppchef, stridsledare

eller vapensystemoperatör. Förmåga kommer att finnas att leda insatser med förband

ur samtliga tre försvarsgrenar från framskjuten ledningsplats i JAS 39D.81 För att

kunna leda förband från baksits på JAS 39D krävs dock omfattande träning för att

effektiv ledning skall kunna genomföras. Exempelvis måste baksits operatören

genomgå omfattande utbildning och läkarundersökningar innan flygtjänst kan inledas

                                                
77 Genlt Jan Jonsson, C OPIL, Intervju OPIL, 01-01-19
78 Så kallad ”Ferry range”, dvs distansekonomisk höjd och fart nyttjas.
79 Faktaboken om Gripen, utgåva 4 , Industriguppen JAS AB, 1998. Sid.42
80 Övlt Per-Olof Eldh, FlygvapenNytt nr 3/97, Sid.5
81 Genlt Jan Jonsson, C OPIL, Intervju OPIL, 01-01-19
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vilket innebär att ett tänkt arbete som baksitsoperatör i praktiken kommer att vara

ett heltidsarbete.82

Slutsatser:

ü JAS 39 kan nyttjas i alla tre rollerna under pågående uppdrag.

ü Flygplan JAS 39 är ett systemflygplan vilket innebär att flygplanet har en god

förmåga till att kunna uppgraderas med mjukvaruuppdateringar.

ü JAS 39 har till viss del begränsad uthållighet i luften på grund av avsaknaden av

lufttankningsförmåga.

3.3 Vapensystem

JAS 39 kan bära cirka fem ton vapen och yttre last på åtta balkar som är placerade

på vingarna och flygkroppen. Lasten kan kombineras så att flygplanet kan användas i

alla tre rollerna (jakt, attack och spaning) under ett och samma uppdrag (så kallat

swing-roll). Nedanstående principbilder visar JAS 39 lastförmåga vid

luftförsvarsuppgift (air to air) och vid attackuppgift (air to surface).

Standardbeväpningen oavsett uppdrag består av två IR-robotar och en

automatkanon. Automatkanonen är ett höghastighetsvapen av märket Mauser med

27 mm kaliber. Automatkanonen finns dock inte på JAS 39B/D. Delserie tre av JAS

39 kommer att utrustas med ytterligare två vapenbalkar för Rb 99 under

flygplanskroppen vilket medger att antalet jaktrobotar kan bibehållas trots nyttjande

av fälltankar.

                                                
82 Övlt Mats Helgesson, F7/C 2 JAS div, Intervju F7, 01-01-24
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Bild 1. Luftförsvarsvapen
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Bild 2. Vapen för mark-, och sjömålsbekämpning

83

3.3.1 Luftförsvarsvapen

För insats mot luftmål inriktas flygplanssystemet JAS 39 att kunna nyttja;84

ü Rb 99 (AIM-120) ”AMRAAM”85; Rb 99 är en långräckviddig radarrobot som

medger insats utan visuell kontakt med målet.86 Roboten har en inbyggd

radarmålsökare viket medger att det avfyrande flygplanet inte behöver belysa

                                                
83 http://www.gripen.se (00-12-07)
84 Övlt Torgny Fälthammar, HKV KRI LUFT Flyg, Intervju HKV 00-12-11
85 Advanced Medium Range Air to Air Missile.
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målet med flygplanets egen radar då målet är inom robotens radars räckvidd. Är

målet utanför robotens egen radarns räckvidd länkas mållägesinformation från

flygplanet till roboten. Roboten har en räckvidd över 48 km.87

ü Rb 74 (AIM9L) ”Sidewinder”; Rb 74 är en värmesökande robot (IR-robot).

Robotens målsökare låser roboten på värme från målet. Detta behöver inte

enbart vara motorn utan kan även exempelvis vara värmen från luftens friktion på

vingspetsarna. Rb 74 kan låsas på målet med hjälp av JAS 39 radar och när

roboten är avfyrad  tar robotens inbyggda målsökaren över vilket medger att det

avfyrande flygplanet kan svänga undan.88

ü Rb 98 IRIS-T89; Rb 98 är en avancerad IR-robot som tillsammans med ett

hjälmsikte kommer att säkerställa hög förmåga vid insats mot luftmål. Roboten är

utrustad med vektorstyrning vilket ger den mycket goda svängprestanda.

Roboten kommer även att ha god förmåga mot kryssningsrobotar. Roboten

utvecklas inom ramen för ett samarbetsprojekt där Tyskland, Italien, Sverige,

Norge, Grekland och Kanada deltar.90

ü Automatkanonen ingår i systemet för insats mot luftmål.

ü På sikt kommer eventuellt Rb 99 att ersättas av den europeiska roboten

”METEOR” som är en avancerad radarrobot med kapacitet för BVR-strid med

räckvidd upp mot 200 km.91 Roboten utvecklas inom ramen för ett internationellt

europeiskt samarbetsprojekt.

Slutsatser:

ü I och med införandet av Rb 98 kommer JAS 39 att ha god förmåga att kunna

verka mot kryssningsrobotar.

                                                                                                                                
86 BVR: Beyond visual range.
87 http://www.f-16.net/reference/armament/aim-120.html (00-12-22)
88 http://www.f-16.net/reference/armament/aim-9.html (00-12-22)
89 Infra Red Imaging System- Tail control.
90 Övlt Lars Jäderblom, FlygvapenNytt nr 4/99, Sid.12
91 Mj Ken Lindberg, C TU JAS, Intervju Linköping 01-01-25
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ü Luftförsvarsvapnen till JAS 39 medger insatser mot mål på långt avstånd och kan

skjutas på radarunderlag från andra flygplan vilket ger JAS 39 goda möjligheter

att verka mot luftmål.

3.3.2 Vapen för bekämpning av mark- och sjömål

För insats mot mark- och sjömål inriktas flygplanssystemet JAS 39 att kunna

nyttja;92

ü Rb 15 F för insats mot sjömål. Robot 15 är ett svensktillverkat robotsystem och

är ett av världens mest avancerade sjömålsrobotsystem. Rb 15 är försedd med

en avancerad radarmålsökare vilket gör att den kan nå sitt mål även under

mörker, dimma, nedsatt sikt och vid telestörning. För att försvåra upptäckt

börjar inte robotens radar att sända förrän efter en inprogrammerad tid efter

avfyrningen. Rb 15 kan avfyras från såväl luften (Rb 15 F) som från

landbaserade förband eller från fartyg. Rb 15 har en räckvidd över 100 km.93

ü Rb 75 (AGM 65A) ”Maverick”. Robot 75 är en taktisk attackrobot. Roboten

har en TV-målsökare som låser på kontraster i målet. Roboten har

begränsningar vid nedsatt sikt då kontrastverkan kan vara låg. Räckvidden för

roboten är cirka 13 km men detta begränsas av målsökarens kapacitet som inte

klarar av att låsa på avstånd över 5,5 km. Roboten har relativt lång låsningstid

vilket kan vara en nackdel på det moderna slagfältet. Rb 75 har en stridsdel

bestående av 59 kg sprängmedel.94

ü Bk 90 (DWS 3995) ”Mjölner”, är en friflygande bombkapsel med 39 stycken

utskjutningsbehållare för substridsdelar. Substridsdelarna skjuts ut och sprids

över en 250 meter bred och 300 – 400 meter lång yta. Räckvidden för Bk 90 är

                                                
92 Övlt Torgny Fälthammar, HKV KRI LUFT Flyg, Intervju HKV 00-12-11
93 http://www.mil.se/marinen/20/21/21b_se.html (00-12-22)
94 http://www.f-16.net/reference/armament/agm-65.html (00-12-22)
95 Dispenser Weapon System, 39 dispenser tubes
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cirka 10 km om kapseln släpps i flygplanets färdriktning på 50 meters höjd med

en fart av M 0,9.96

ü Laser guided bomb (LGB), Korträckviddig precisionsbekämpande laserstyrd

bomb. Denna bomb skall genom målutpekning med laser från det egna

flygplanet, annat flygplan eller från framskjuten ledning på marken kunna

precisionsbekämpa mål på marken eller till sjöss. Räckvidden för LGB anges i

kravspecifikationen från Försvarets Materielverk (FMV) till          12 km.97

Laserstyrd bomb i utförande som exempelvis Paveway 3 är jämförbar med Rb

15 i storlek vilket gör att endast två till tre vapen kan hängas samtidigt på

flygplanet.98

Slutsatser:

ü JAS 39 har i och med införandet av laserstyrd bomb goda möjligheter till att från

längre avstånd precisionsbekämpa markmål.

ü Rb 15 ger flygplanssystemet JAS 39 en god förmåga att bekämpa sjömål.

ü Insatser med Rb 75 och Bk 90 kräver att flygplanet är nära målet.

ü BK 39 sprider stridsdelar över ett stort område vilket troligen inte kan komma

att accepteras i det framtida slagfältet med stora krav på precisionsbekämpning.

3.3.3 Vapen för långräckviddig precisionsbekämpning

Förmågan att kunna genomföra vapeninsatser utan risk för omfattande förstörelse av

civila infrastrukturella mål kommer att bli ytterligare efterfrågad i såväl framtida

fredsframtvingande och fredsbevarande insatser som vid väpnad strid. Vapen för

långräckviddig precisionsbekämpning är således ett vapensystem som kommer att

efterfrågas i framtiden.99 Förmågan att kunna insätta vapen från stort avstånd utan

                                                
96 http://www.canit.se/~griffon/aviation/text/mjolner.htm (00-12-22)
97 Erik Häggblad, FMV/Funktion, Intervju FMV 01-01-22
98 Mj Ken Lindberg, C TU JAS, Intervju Linköping 01-01-25
99 HKV STRAT, Årsrapport från perspektivplaneringen 99-00, Försvarsmakts idé och målbild –

FMI 2020 Rapport 4,  sid.61
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risk för egna förluster är en ytterligare bonuseffekt vid nyttjande av långräckviddiga

precisionsbekämpningssystem.

Vapensystem för långräckviddig precisionsbekämpning avses direktanskaffas till JAS

39 inom tidsperioden 2005-2010. Ett system som kan vara aktuellt är det tyska

vapnet TAURUS KEPD-350. Vapen av denna typ har mycket god

precisionsbekämpningsförmåga och en räckvidd över 400 km. Vid insatser med

KEPD-350  genomförs en programmering av uppdraget i roboten. Därefter flyger

bärarflygplanet roboten till ett fördefinierat område där roboten avfyras och därefter

navigerar roboten själv till det förprogrammerade målet. Som stöd för navigeringen

nyttjas bland annat GPS och terrängigenkänningssystem. Genom att roboten nyttjar

en kombination av navigeringshjälpmedel blir den i princip omöjlig att störa ut. Vid

målet kan roboten själv avgöra när den skall detonera med avseende på exempelvis

våningsplan eller andra hårda ytor som skall penetreras först.100

Slutsatser:

ü I och med införandet av långräckviddigt vapen för precisionsbekämpning

kommer JAS 39 förmåga att bekämpa mål med precision på långt avstånd

avsevärt att öka. Detta kompenserar flygplanets begränsade räckvidd för

insatser utanför svenskt territorium.

3.3.4 Nedtryckning av fientligt luftförsvar (Suppression of enemy air

defense, SEAD)

Förmåga att kunna bekämpa en motståndares luftförsvarssystem kommer sannolikt

att bli ett framtida operativt krav. Vapensystem för SEAD kan bestå av dels system

som genom elektronisk störning stör en motståndares luftförsvarssystem och dels av

                                                
100 Mats Fagerberg, DPA Defence Procurment Analysis, Spring/2000, Sid.121
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signalsökande vapen. System för dessa uppgifter avses direktanskaffas inom

tidsperioden 2005-2010. 101

Slutsatser:

ü Anskaffning av vapen för bekämpning av en motståndares luftförsvarssystem

krävs.

3.4 Sensorsystem

3.4.1 Spaningsradar

JAS 39 är utrustad med Ericsson radar PS-05/A som är en puls-Doppler radar som

använder moder med hög, mellan och låg pulsrepeterfrekvens. Detta innebär att

radarn är effektiv mot luft-, mark- och sjömål. Radarn har lång räckvidd och

förmåga att följa flera mål samtidigt som den spanar efter nya mål. Målen kan

prioriteras och presenteras så att flygföraren ser riktning och hastighet på målen.

Radarn kan låsas på och följa mål på korta och långa avstånd med speciella

siktesfunktioner för robotar och automatkanon. För spaningsuppdrag kan radarn

optimeras för övervakning av sjötransporter och fordonsrörelser. Radarn har en

avancerad signalbehandling för måldetektering och undertryckning av störningar.102

JAS 39 är även utrustad med ett taktiskt informations data överföringssystem vilket

medger utbyte av data mellan olika flygplan och markbaserade ledningsresurser.

Information kan även utbytas med flygburen radar (FSR-890). Detta innebära att

flygföraren kan se målläges information från ett annat flygplan eller en annan

radarkälla. Information om ett anfallsmål kan således överföras från ett flygplan till ett

annat vilket medger att det anfallande flygplanet kan anfalla utan att nyttja den egna

radarn. Information om mållägen kan även överföras till marken för att skapa

ytterligare beslutsunderlag för taktisk/operativ chef. Mållägesinformation som

överförs till marken presenteras i stridsledningscentral (StriC). I nuläget finns inga

möjligheter att överföra flygplanradarns radarbild i realtid för att skapa ytterligare

                                                
101 Övlt Torgny Fälthammar, HKV KRI LUFT Flyg, Intervju HKV 00-12-11
102 Faktaboken om Gripen, utgåva 4 , Industriguppen JAS AB, 1998. Sid.33
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ledningsunderlag i StriC eller att radarunderlaget skulle kunna ingå i SENDNET

(beskrivs närmare i Kap 4.1).103 Flygplan 39 kan dock frysa den radarbild som

presenteras i det egna flygplanet och denna bild kan sedan överföras till StriC.104

Detta är dock ett förfarande som kräver mycket kapacitet av flygplanets

radiosystem.105

Slutsatser:

ü Flygplan JAS 39 egna radar har god potential och kan väl nyttjas till

spaningsinsatser mot luftmål och sjömål.

ü Överföring av mållägen kan ske till centraler på marken.

ü I nuläget kan inte radarbild överförs till SENDNET systemet.

3.4.2 Spaningskapsel

Till JAS 39 systemet avses två system av spaningskapslar att anskaffas. En

spaningskapsel optimeras för strategisk spaning och en för taktisk spaning. I nuläget

förs diskussioner om det skall vara ett elektrooptiskt- eller våtfilmskoncept. Väljs det

elektrooptiska konceptet finns framtida potential att kunna överföra spaningsresultat i

nära realtid direkt från luften.106 Anskaffas alternativet med våtfilm  kräver detta

system en organisation på landningsbasen som framkallar, tolkar och vidarebefordrar

bildunderlaget.

Slutsatser:

ü I RMA-konceptet är en av de viktigaste delarna ”snabbhet”. Skall information

från spaningskapsel kunna indateras i ledningssystemet snabbt krävs ett

elektrooptiskt koncept.

                                                
103 Erik Häggblad, FMV/Funktion, Intervju FMV 01-01-22
104 Erik Häggblad, FMV/Funktion, Intervju FMV 01-01-22
105 Mj Ken Lindberg, C TU JAS, Intervju Linköping 01-01-25
106 Övlt Torgny Fälthammar, HKV KRI LUFT Flyg, Intervju HKV 00-12-11
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3.4.3 Varnings och motmedelssystem

I flygplanssystem JAS 39 ingår ett varnings och motmedelssystem (VMS). Detta är

till viss del integrerat i flygplanet. Systemet kan förprogrammeras under

uppdragsplaneringen för att kunna besvara eller bekräfta underrättelser av

signalspaningskaraktär. Detta system medför att JAS 39 till viss del kan nyttjas som

signalspaningsflygplan. 107

Till flygplanssystem JAS 39 finns därutöver två olika kapslar som hängs under

flygplanet som innehåller varnings och motmedelssystem. Till lågserieflygplanen

(Delserie 1 och 2) används ett system med varnare, remsor och facklor. Till

flygplanen med delserie 3 status avses ett VMS där utöver vad som ingår i det

tidigare VMS även ett system med en inbyggd störare utvecklas. Denna störare är

främst avsedd för egenskydd under uppdrag men kan även nyttjas för störskydd av

det egna förbandet.108

Slutsatser:

ü Flygplan JAS 39 har en god förmåga att kunna verka som signalspaningssensor.

3.5 Kommunikationssystem

Flygplanssystem JAS 39 är utrustat med ett taktiskt radiosystem (TARAS).

TARAS är ett kommunikationssystem som kan förmedla ett antal olika tjänster på tal

och data, stör- och textskyddat mellan flygplanet JAS 39 och ledningsorgan på

marken samt även mellan flygplan. Utrustningar ingående i TARAS finns förutom i

JAS 39 även i radarspaningsflygplanet S 100B och signalspaningsflygplanet S 102B.

TARAS finns även i radiosambands-anläggningar (RSA) och vid StriC.

                                                
107 Mj Ken Lindberg, C TU JAS, Intervju Linköping 01-01-25
108 Övlt Torgny Fälthammar, HKV KRI LUFT Flyg, Intervju HKV 00-12-11
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En viktig komponent som ingår i TARAS systemet är CDL 39109 som är den

sammanfattande benämningen på den TARAS-utrustning som ingår i JAS 39. All

digital information hanteras av Radio 90 som i flygversion benämns flygradio 90 (Fr

90). Radion erbjuder kryptering av information samt skydd mot elektronisk störning

av informationen. Informationen omfattar bland annat förbandsdata mellan flygplan,

information och styrorder från markorganisation, digitalt tal samt överföring av större

datamängder. Fr 90 har stora likheter men är i nuläget inte kompatibelt med det

utländska kommunikationssystemet JTIDS (Joint Tactical Information Distribution

System) som bland annat användes av USA under Kosovokrisen.110

Överföring av information mellan markbaserad ledningsorgansiation och flygplanen

sker över ett stort antal TARAS-sändare, spridda över riket. Sändning sker parallellt

över ett antal sändare för att erhålla täckning i aktuellt område.

 Bild 3. Exempel på TARAS-stationer

S1 = TARAS sändare,
cirklar anger täcknings-
områdeSTRIC

S1

S2

S3

Exempel på användande av TARAS-stationer

Slutsatser:

ü Skall JAS 39 användas internationellt bör en anpassning ske av radiosystemet för

att erhålla interoperabilitet mot JTIDS.

                                                
109 Communication and Data Link 39
110 Övlt Lars Håkansson, Flygvapennytt 4/99, Sid.20
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3.6 Ledningssystem

3.6.1 Operativ ledning

Operativ ledning av flygstridskrafterna och det operativa nyttjandet av JAS 39

divisionerna utövas av den operativa insatsledningen (OPIL). Den operativa

insatsledningen är uppdelad på en operativ ledning (OPL) och de tre ingående

taktiska kommandona FTK, MTK och ATK.111

OPL ger order till de taktiska kommandona (ATK, FTK och MTK) avseende

resursutnyttjande och prioriteringar.112 Vid OPIL/OPL stabsplats finns ATK, FTK

och MTK grupperade för utövande av operativ och taktisk ledning. Cheferna för de

taktiska kommandona finns på stabsplats alternativt vid den rörliga insatsledningen.

Den rörliga insatsledningen består av cirka 30-40 man och kan utöva förbandsnära

ledning alternativt ledning i annan riktning. Resurserna är dock ytterst begränsade för

att kunna leda förband i en annan riktning så det bör betraktas som

reservförfarande.113

OPIL organiserades 00-07-01 och det är ännu inte helt utklarat hur den operativa

ledningen skall genomföras.114 Det troliga är dock att OPIL/OPL utger

operationsorder där J5115 svarar för framtagandet av CONOPS116 och J3117 svarar

för genomförandet. OPIL/OPL leder verksamheten i hela riket vilket innebär att alla

operativa förband är underställda C OPIL och leds av OPL.118

                                                
111 Genmj Tony Stigsson, OPIL/C Operationsledningen, Föredrag OPIL 00-12-19
112 Genmj Tony Stigsson, OPIL/C Operationsledningen, Föredrag OPIL 00-12-19
113 Genmj Tony Stigsson, OPIL/C Operationsledningen, Samtal Tre vapen 00-12-19
114 Övlt Claes M Johansson, OPIL/J5, Intervju 00-12-19
115 Joint 5, Benämning på planeringssektionen vid NATO indelad stab.
116 Concept of Operations, övergripande beskrivning av hur operationen skall genomföras
117 Joint 3, Benämningen på genomförandesektionen vid NATO indelad stab.
118 Övlt Claes M Johansson, OPIL/J5, Intervju 00-12-19
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Slutsatser:

ü Flygplanssystem JAS 39 är en operativ resurs och måste därför övergripande

ledas på operativ nivå.

3.6.2 Taktisk ledning

Den taktiska ledningen av flygstridskrafterna utövas av FTK. Verksamheten

regleras övergripande av C OPIL operativa och C FTK taktiska inriktning.

Inom FTK ansvarar planeringssektionen (A5) för den långsiktiga

planeringsinriktningen av hur flygstridskrafterna skall nyttjas och

insatsledningssektionen (A3) för genomförandefasen av flygstridskrafternas

verksamhet.119 I syfte att kunna nyttja JAS 39 förbanden på bästa sätt är det en

förutsättning att ledningen sammanhålls på ett ställe och att all taktisk ledning av de

flygande systemen görs från denna plats.120 I A3 ingår luftstridssektionen som svarar

för att anbefalld beredskap och insatskapacitet innehålls och

genomförandesektionen (GenS) som leder och samordnar genomförandet av

flygstridskrafternas verksamhet.121 I GenS ingår luftförsvarsledaren (lufled) som

fattar beslut om insats med flygförbanden (så kallade insatsbeslut) i

luftförsvarsuppgifter. Genomförandesektionen leder verksamheten i realtid. Detta

görs genom att luftläget sammanställs genom ledningssystem 10 (Ls10) från StriC i

syfte att ge GenS ett gott ledningsunderlag. StriC erhåller luftläget från sensorer vilka

kan vara JAS 39, FSR 890, PS-860 och PS-870. Det gemensamma luftläget kan

sedan vidarebefordras till externa kunder som exempelvis OPL, ATK och MTK.

Bild 4. Genomförandesektionen och FTK

                                                
119 Övlt Christer Björs, FTK/A3 C Luftstridssektionen, Föredrag FTK 00-11-15
120 Övlt Mats Helgesson, F7/C 2 JAS div, Intervju F7, 01-01-24
121 Öv Christer Salsing, Flygvapen Nytt 3/00, Sid.44
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Slutsatser:

ü Sammanhållen ledning av JAS 39 förbanden är ett krav för att förbanden på

bästa sätt skall kunna nyttjas i sammansatta insatser.

3.6.3 Stridsledning

Genomförandesektionen i FTK distribuerar företagsorder (FgO) till flygförbanden.

Vid flygförbandet bearbetar flygföraren denna i Mission Support System (MSS).

Bearbetad FgO sänds till FTK för fastställande. Den fastställda ordern sänds sedan

tillbaka från FTK till MSS, där flygföraren överför informationen till förardatorn som

sedan indateras i flygplanet innan start. Möjligheter finns även att sända företagsorder

och information över länk direkt till flygplanet.122 Vid luftförsvarsuppgifter regleras

verksamheten av luftförsvarsledaren (Lufled) och insatser sker från beredskapslägen

i luften eller på marken. Ledning mot det aktuella målet sker från StriC av

flygstridsledare. Under uppdraget sänds data mellan flygplanet och StriC.

Stridsledningen av det aktuella flygföretaget sker av flygstridsledaren med hjälp av

både styrdata och dubbelriktad talradiokommunikation med flygplanet. Flygplanet

kan även sända information direkt till FTK/GenS via StriC. Mellan flygplanen i

förbandet kan information utbytas med flygplanets flygplanlänk. Detta medger att

                                                
122 Mj Ken Lindberg, C TU JAS, Intervju Linköping 01-01-25
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samtliga flygförare som ingår i förbandet kan ha en god överblick över det aktuella

stridsområdet.

Slutsatser:

ü Flygplanet har goda möjligheter att sända och ta emot information om det

aktuella läget under pågående uppdrag.

ü Flygplanlänk medför att samtliga flygförare i förbandet kan ha en gemensam

lägesuppfattning.

3.7 Slutsatser om flygplanssystemet JAS 39 och de ingående

delsystemens förmåga

Det övergripande systemet i denna uppsats är flygstridskrafterna med JAS 39.

Under detta kapitel har de ingående delsystemen; flygplanet, vapensystemen,

sensorsystemen, kommunikationssystemet och ledningssystemet belysts.

Utifrån detta kan man särskilja några särskilt viktiga slutsatser:

Flygplanet:

ü Flygplan JAS 39 är ett systemflygplan vilket innebär att flygplanet har en god

förmåga till att kunna uppgraderas med mjukvaruuppdateringar.

ü JAS 39 har till viss del begränsad uthållighet i luften på grund av avsaknaden av

lufttankningsförmåga.

Vapensystemen:

ü I och med införandet av Rb 98 kommer JAS 39 att ha god förmåga att kunna

verka mot kryssningsrobotar.

ü Luftförsvarsvapnen till JAS 39 medger insatser mot mål på långt avstånd och kan

skjutas på radarunderlag från andra flygplan vilket ger JAS 39 goda möjligheter

att verka mot luftmål.

ü JAS 39 har i och med införandet av laserstyrd bomb goda möjligheter till att

precisionsbekämpa markmål.

ü Rb 15 ger flygplanssystemet JAS 39 en god förmåga att bekämpa sjömål.

ü Insatser med Rb 75 och Bk 90 kräver att flygplanet är nära målet.
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ü BK 39 sprider stridsdelar över ett stort område vilket troligen inte kan komma

att accepteras i det framtida slagfältet med stora krav på precisionsbekämpning.

ü I och med införandet av långräckviddigt vapen för precisionsbekämpning

kommer JAS 39 förmåga att bekämpa mål med precision på långt avstånd

avsevärt att öka. Detta kompenserar flygplanets begränsade räckvidd för

insatser utanför svenskt territorium.

Sensorsystem:

ü Flygplan JAS 39 egna radar har god potential och kan väl nyttjas till

spaningsinsatser mot luftmål, sjömål och markmål.

ü I nuläget kan inte radarbild överförs till SENDNET systemet.

ü I RMA-konceptet är en av de viktigaste delarna ”snabbhet”. Skall information

från spaningskapsel snabbt kunna indateras i ledningssystemet krävs ett

elektrooptiskt koncept.

Kommunikationssystem:

ü Skall JAS 39 användas internationellt bör en anpassning ske av radiosystemet för

att erhålla interoperabilitet mot JTIDS.

Ledningssystem:

ü Sammanhållen ledning av JAS 39 förbanden är ett krav för att förbanden på

bästa sätt skall kunna nyttjas i sammansatta insatser.

ü Flygplanet har goda möjligheter att sända och ta emot information om det

aktuella läget under pågående uppdrag.

ü Flygplanlänk medför att samtliga flygförare i förbandet kan ha en gemensam

lägesuppfattning.

Sammanfattande slutsatser:

Flygplan JAS 39 har en god förmåga att upptäcka luft- och sjömål samt att ta emot

och sprida mållägesinformation till andra flygplan eller markbundna ledningscentraler.

Förmågan att kunna överföra information i nära realtid till marken måste dock vidare

utvecklas. Flygplan JAS 39 har god förmåga att verka mot luftmål och att genomföra
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precisionsbekämpning med såväl långräckviddiga som korträckviddiga attackvapen.

Flygplan JAS 39 har till viss del en begränsad uthållighet vilket kommer att åtgärdas i

och med införandet av lufttankningsförmåga och ombordgenerering av syrgas.

4. Hur skall flygstridskrafternas förmåga bäst nyttjas

inom ramen för RMA?

4.1 Information och omvärldsuppfattning

Inom ramen för RMA-konceptet spelar information och omvärldsuppfattning en

nyckelroll. Genom att nyttja avancerad teknik kan en stor mängd information

insamlas och bearbetas, därigenom erhålls en mycket god uppfattning om läget på

stridsfältet.123

Alla flygande system kan insamla information. Denna information kan vara av

varierande slag. Det kan vara allt ifrån flygförarens egna synintryck, bilder tagna med

handkamera, överföring av spaningsfoton till komplexa underrättelser som inhämtas

med hjälp av flygplanets sensorer. JAS 39 kan leverera information om det aktuella

läget till StriC och denna information distribueras sedan via FTK/GenS till berörda

intressenter. Före ett uppdrag  kan flygföraren programmera in ett antal

underrättelsefrågor i flygplanets datasystem. Under flygningen  söker flygplanet av

om det finns signaler som överrensstämmer med de inprogrammerade frågorna.

Skillnader eller resultat översänds under flygningen i nära realtid till

markorganisationen.124

Lägesinformation om luft- och sjömål insamlas primärt av radarstationer. Data från

dessa stationer distribueras i ett system som benämns SENsor Data Network

(SENDNET) och medger att samtliga anslutna ledningscentraler kan ta del av det

                                                
123 Genlt Johan Kihl, HKV C STRAT, Intervju 01-01-17
124 Genlt Jan Jonsson, C OPIL, Intervju OPIL, 01-01-19
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radarunderlag som finns i systemet.125 I detta system kommer förutom

flygstridskrafternas ledningsorganisation även Robot 23 förbanden att ingå och

således kan även dessa förband nyttja informationen som beslutsstöd. I nuläget kan

dock inte radarlägesinformation från flygplan JAS 39 direkt indateras i SENDNET

vilket är en begränsning vad avser spridande av radarlägesinformation från

flygplanet.126 Morgondagens ekonomi kommer inte att medge att alla förband skall

ha egen förmåga att insamla underrättelser om motståndarens positioner och rörelser.

Det viktiga blir istället att tillse att bekämpningsförbanden erhåller den måldata som

krävs för att kunna genomföra bekämpningen med det aktuella vapensystemet.127 I

och med att måldata insamlas från en sensor som är vitt skild från

bekämpningsförbandet kommer förbandet att kunna verka helt tyst och därigenom

minimeras risken att förbandet röjer sig med exempelvis egna radarsignaler.

Slutsatser:

ü Flygplanssystem JAS 39 ingår som en viktig komponent vid

informationsinsamling.

ü Förmågan att i realtid överföra information från flygplanet till markbaserad

ledningsorganisation är viktig inom RMA-konceptet.

4.2 Ledning med beslutsstöd

Den operativa ledningen av förbanden genomförs av OPIL. OPIL grupperas i

fortifikatoriskt skyddade utrymmen och leder verksamheten genom ett gott

beslutsstöd. För att kunna skapa överblick över stridsfältet eller stridsområdet kan

JAS 39D nyttjas som en framskjuten ledningsplattform.128 Denna plattform ger

befälhavare i baksits möjlighet att leda förband från en framskjuten ledningsplats.

Flygplanets hastighet och rörlighet gör det dock sannolikt svårt för en chef att

                                                
125 Mj Göran Almfjord, HKV KRI LUFT Led, Intervju HKV 00-12-01
126 Jan-Åke Åkesson, FMV/Projektledare SENDNET, Telefonintervju 01-01-17
127 Genlt Jan Jonsson, C OPIL, Intervju OPIL, 01-01-19
128 Genlt Johan Kihl, HKV C STRAT, Intervju 01-01-17
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korrekt kunna överblicka stridsområdet och på ett bra sätt leda verksamheten från

en JAS 39D.129

Vid taktisk/stridsteknisk ledning finns dock goda möjligheter att leda större

sammansatta flygförband från baksits på JAS 39D.. Fördelarna jämfört med att leda

förbanden från StriC är uppenbara. Stridsledningssystemets inneboende tröghet gör

att den ibland sekundaktuella information och ledning som erfordras för

flygstridskrafterna i en luftstridssituation kan bli inaktuella. Genom att nyttja JAS 39D

som en framskjuten ledningsplattform kan stridsledare/scenariochef i luften ha en god

överblick på den aktuella situationen och direkt kunna utröna vilket flygplan som

avser verka mot vilket mål. Stridsledaren i luften kan också genom beslutsstöd direkt

peka ut mål för de medverkande flygplanen och därigenom utöva direkt stridsledning

utan fördröjning.130

Slutsatser:

ü Ledning av sammansatta flygförband från JAS 39D har goda synergieffekter.

ü Ledning av armé- eller sjöstridskrafter från JAS 39D är tveksamt.

4.3 Väpnad insats

Väpnade insatser kan genomföras med flygstridskrafterna mot vapenbärare och

vapensystem i såväl luften som på marken och i sjöhavet.

4.3.1 Väpnad insats vid luftförsvar

4.3.1.1 Kontroll av luften

Kontroll av luften syftar ytterst till skydd av eget territorium. En av

flygstridskrafternas viktigaste uppgifter är att skapa en sådan grad av kontroll av

luften att våra förband till lands, till sjöss och i luften kan komma till verkan i tid och

                                                
129 Övlt Mats Helgesson, F7/C 2 JAS div, Intervju Såtenäs 01-01-24
130 Mj Gabor Nagy, FHS ChP 99/01, Samtal 01-01-17
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rum utan hindrande påverkan från motståndaren.131 Kontrollen av luften är varken

absolut eller kan hållas konstant över tiden. Det är därför viktigt att definiera

ambitionsnivån i operationerna för att sedan prioritera områden, tider och grad av

kontroll av luften. Målet skall vara att upprätthålla den grad av kontroll av luften som

operationen kräver. Att mäta vilken grad av kontroll av luften man har för närvarande

är mycket svårt och det primära blir således att kunna genomföra de operationer

man önskar utan fientlig påverkan.132 Hög ambitionsnivå med förband till lands- och

till sjöss förutsätter även en hög ambitionsnivå avseende kontroll av luften inom det

aktuella operationsområdet.

Kontroll av luften kan genomföras med tre ambitionsnivåer:

ü Luftherravälde – (eng. Air supremacy), Luftherravälde innebär att en sådan grad

av kontroll av luften upprätthålls att våra förband utan begränsningar till tid och

rum kan genomföra operationer utan hindrande påverkan från en motståndare

genom luften eller från marken eller havet.133

ü Luftöverlägsenhet – (eng. Air superiority), Luftöverlägsenhet innebär att en sådan

grad av kontroll av luften upprätthålls att våra förband kan genomföra en till tiden

och rummet avgränsad operation utan hindrande påverkan från en motståndare

genom luften eller från marken eller havet.134

ü Gynnsamt luftläge – (eng. Favourable Air Situation), Gynnsamt luftläge innebär

att en sådan grad av kontroll av luften upprätthålls att operationer med våra

förband bedöms kunna genomföras med utsikt till framgång. Graden av kontroll

av luften är dock inte tillräckligt hög för att hindrande påverkan från en

motståndare genom luften helt kan avvärjas.135

                                                
131 British Air Power Doctrine, AP 3000 Third Edition, sid.2.5.1
132 Wing Commander Nick Hudson, Lärare JSCSC, Shrivenham UK, Samtal 01-02-07
133 British Air Power Doctrine, AP 3000 Third Edition, sid.2.5.2
134 British Air Power Doctrine, AP 3000 Third Edition, sid.2.5.2
135 British Air Power Doctrine, AP 3000 Third Edition, sid.2.5.2
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Slutsatser:

ü Kravet att kunna genomföra verksamhet utan påverkan av fientligt flyg styr

graden av kontroll av luften och hur stor del av de egna flygresurserna som skall

avdelas för denna uppgift.

4.3.1.2 Offensivt luftförsvar – Offensive Counter Air (OCA)

Offensivt luftförsvar innebär att man genomför flyginsatser så nära motståndarens

basområde som möjligt, i syfte att förhindra motståndarens flygstridskrafter att kunna

verka mot vårt territorium. Detta genom att han tvingas avdela resurser för försvar av

det egna territoriumet.136 En viktig aspekt att beakta vid offensiva insatser är det

politiska godkännandet att genomföra flyginsatser mot en motståndarens

territorium.137 Den offensive tar initiativet i striden vilket kan göras inom ramen för

RMA-konceptet genom att tiden från upptäckt till insats kan hållas kort.138 Offensiva

insatser kan ske även om risk föreligger att motståndaren kan bekämpa vårt

territorium. Vid denna situation måste operativ chef göra en bedömning vilka insatser

(offensivt – defensivt) som bedöms ge bäst verkan på kort och lång sikt.

Offensivt luftförsvar kan indelas i uppgifterna:139

ü Anfall mot motståndarens flygbaser och ledningsresurser

ü Nedtryckning av fientligt ytgrupperade luftförsvarssystem (SEAD, Suppression

of Enemy Air Defense)

ü Jaktsvep och eskort

                                                
136 John A. Warden III (1998), The Air Campaign, New York. Sid.21
137 British Air Power Doctrine, AP 3000 Third Edition, sid.2.5.5
138 Genlt Johan Kihl, HKV C STRAT. Föredrag Allmänna Försvars Föreningen, Stockholm 00-11-

23
139 British Air Power Doctrine, AP 3000 Third Edition, sid.2.5.5
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Anfall mot motståndarens flygbaser och ledningsresurser

Det kan vara mycket effektivt att slå ut motståndarens flygplan på marken innan de

hinner starta och verka.140 Även motståndarens bansystem kan slås sönder, men

detta har dock en tidsbegränsad effekt då bansystem kan repareras. Ofta är

motståndarens liksom våra flygbaser skyddade av olika luftförsvarssystem. Det är

därför viktigt vid anfall mot flygbaser att tillräckligt med resurser avsätts för att

skydda attackflygplanen mot dessa hot. Resurser för nedtryckning av fientligt

grupperade luftförsvarssystem och jakteskort kan behöva medfölja.

Anfall mot motståndarens ledningsresurser syftar till att slå ut eller degradera

motståndarens förmåga att planera och leda flyginsatser mot oss. Anfallsmål kan t ex

vara ledningscentraler eller ledningsflygplan.

Våra flygsystem har idag ej tillräcklig räckvidd för insatser på djupet av

motståndarens territorium. Detta kan kompenseras genom att nyttja långräckviddiga

vapen för precisionsbekämpning eller lufttankning. Lufttankning skapar dock i sin tur

behov av resurser för skydd av tankflygplanet. Långräckviddiga attackvapen kan till

viss del kompensera flygplanets räckvidd, men ställer i sin tur krav på goda

underrättelser om anfallsmålets läge.

Nedtryckning av fientligt ytgrupperade luftförsvarssystem, SEAD

Syftet med denna typ av uppdrag är att slå ut, störa eller degradera motståndarens

ytgrupperade luftförsvarssystem.141 Detta för att skapa viss kontroll av luften. Detta

kan ske genom fysisk utslagning av t ex luftvärnsställningar eller luftvärnsförbandens

spaningsradarstationer, nyttjande av signalsökande robotar samt elektronisk störning

                                                
140 John A. Warden III (1998), The Air Campaign, New York. Sid.36, British Air Power Doctrine,

AP 3000 Third Edition, sid.2.5.5
141 British Air Power Doctrine, AP 3000 Third Edition, sid.2.5.6
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mot luftvärnssystemen. Förs striden över eget territorium kan SEAD mycket väl

behöva genomföras utan att det anses vara offensivt luftförsvar.
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För att säkerställa ett effektivt nedtryckande av fientligt ytgrupperade

luftförsvarssystem krävs en kombination av:

ü Konventionella attackanfall med precisionsvapen

ü Elektroniska störmedel

ü Signalsökande robotar

Jaktsvep och eskort

Vårt attackflyg kommer att utsättas för försök till bekämpning från motståndarens

jaktflyg. Jaktsvep används för att bekämpa motståndarens jaktflyg för att förhindra

att de bekämpar vårt flyg.142 Jaktsvep kan genomföras som områdessvep eller

flygruttssvep. I det förstnämnda skall jaktsvepet hålla ett visst område fritt från fientlig

jakt. I det andra fallet skall jaktsvepet rensa attackens anflygningsväg fri från fientlig

jakt. Eskort innebär att jaktflyg eskorterar offensiva företag som skydd mot

motståndarens jakt. Eskorten kan ske som bunden eller fri eskort. Om eskortjakten

är bunden till eskortföremålet hindras de att utnyttjas optimalt för vapenverkan. Fri

eskort, där eskortjakten har frihet att välja höjd och fart men håller sig i närheten av

eskortföremålet, är därför att föredra. En kombination av jaktsvep och jakteskort

kan ge hög effekt. JAS 39 kan medföra luftförsvarsvapen i Attack- och Spaningsroll

och därigenom minskar till viss del behovet av eskort, då de själva kan försvara sig

mot motståndarens jakt. Dock innebär en blandad vapenlast att flygplanet ej blir

optimerat för en uppgift, utan får begränsningar i både jakt-, attack- och

spaningsrollen.143

Slutsatser:

ü Genom att nyttja offensivt luftförsvar kan jag flytta kriget till motståndarens

territorium. Motståndaren tvingas att parera istället för att agera.

ü Genom att nyttja offensivt luftförsvar kan mina egna offensiva flygföretag

skyddas.

                                                
142 British Air Power Doctrine, AP 3000 Third Edition, sid.2.5.7
143 Övlt Mats Helgesson, F7/C 2 JAS div, Intervju Såtenäs 01-01-24
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4.3.1.3 Defensivt luftförsvar – Defensive Counter Air (DCA)

Att utnyttja flygstridskrafterna defensivt innebär att vi nyttjar förbanden för

luftförsvarsinsatser mot upptäckta och lokaliserade fientliga företag i syfte att försvara

egna viktiga mål.144 Insatserna kan mycket väl ske utanför eget territorium. Den

viktiga skillnaden mot vid genomförandet av offensiva insatser är att vid defensiva

insatser har motståndaren initiativet och vi reagerar istället för att agera. Behovet av

förvarning är stort för att förhindra bekämpning av eget flyg på marken. Resurser

som avdelas för offensivt luftförsvar bör ges en basering som medger att

anflygningssträckorna till bekämpningsområdet blir så korta som möjligt. Vid lösande

av uppgifter inom ramen för defensivt luftförsvar kan JAS 39 nyttjas från

beredskapslägen i luften alternativt från beredskap på marken. För att kunna insättas

direkt mot motståndarens anflygande förband erfordras ett gott ledningsunderlag från

aktiva sensorer. Genom att nyttja överföring av luftlägesinformation till flygplan i

beredskap i luften eller på marken kan flygföraren direkt få en överblick av det

aktuella luftläget.

Slutsatser:

ü Defensivt luftförsvar nyttjas då någon egen resurs måste skyddas mot fientlig

påverkan.

ü Defensivt luftförsvar medför att man parerar istället för att agera.

4.3.2 Väpnad insats mot mark- och sjömål

Under avsnittet kontroll av luften konstateras att kontroll av luften är viktigt för att

insatser skall kunna ske med sjö- och arméstridskrafter. Kontroll av luften kan

genomföras med olika ambitionsnivåer beroende på vilken grad av kontroll som

operativ chef efterfrågar. Operativ chef måste härvid göra en avvägning av hur stor

del av flygstridskrafternas resurser som skall avdelas för luftförsvarsuppgifter och hur

stor del som skall avdelas för väpnade insatser mot mark- och sjömål.
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Flygplanssystem JAS 39 har möjlighet att medföra vapen för insatser mot luftmål i

kombination med vapen för mark- sjömålsbekämpning. Manöverförmågan blir dock

reducerad beroende på de medförda attackvapnens storlek. Mark- eller

sjömålsbekämpning kräver även noggranna förberedelser varvid flygföraren kan få

svårigheter att skifta fokus från mark- sjömålsbekämpningsuppgiften till

luftförsvarsuppgift.145 Flygstridskrafternas flexibilitet och rörlighet gör att de är väl

lämpade för att deltaga i striden mot mark- och sjömål. Flygstridskrafterna kan

genom sin inneboende rörlighet och förmåga att snabbt verka i olika delar av hela

landet väl komplettera armé och marinstridskrafternas strid. En begränsning vid

insättande av flygförband är tidsförhållandena för att planera ett attackanfall. Detta

kan innebära att motståndaren redan har omgrupperat sina förband innan

flygförbanden insätts mot det aktuella området. Armé och marinstridskrafterna kan i

vissa lägen erhålla betydligt snabbare insatser med exempelvis eget artilleri.

Slutsatser:

ü Vid insatser mot mark- och sjömål bör jaktskydd avdelas för skydd av

förbanden som skall genomföra mark- sjömålsbekämpning.

ü Tidsförhållandena vid planering av ett attackanfall medför att attackanfall primärt

bör nyttjas mot fasta mål/installationer.

4.3.2.1 Bekämpning på djupet – Air Interdiction (AI)

Anfall på djupet innebär att flygstridskrafterna nyttjas till att anfalla mål som befinner

sig bortom det aktuella stridsområdet. Detta kan göras såväl mot motståndarens

försörjningslinjer som mot andra mål. Genom att nyttja långräckviddiga

precisionsbekämpningsvapen kan högprioriterade mål på motståndarens territorium

anfallas och därigenom kan ett avgörande i striden ske tidigt. Vid anfall på djupet är

dock behovet av underrättelser stort. Erfarenheter från Kosovokriget pekar på att

det var stora svårigheter att lokalisera det rörliga luftvärnet och

                                                                                                                                
144 British Air Power Doctrine, AP 3000 Third Edition, sid.2.5.8
145 Övlt Mats Helgesson, F7/C 2 JAS div, Intervju Såtenäs 01-01-24
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markstridsförbanden.146 Vid anfall mot infrastrukturella mål  är det betydligt enklare

och dessa mållägen kan förberedas i god tid innan anfallet och programmeras in i

vapnet. Laserstyrda vapen kan insättas såväl med invisning från framskjuten

ledningsplats från marken eller från det egna flygplanet. Genom tillförsel av

långräckviddigt vapen för precisionsbekämpning kommer JAS 39 förmåga att öka

markant vid lösandet av uppgiften bekämpning på djupet. Genom att nyttja

långräckviddiga precisionsbekämpningsvapen kan flygföraren på långt avstånd från

det tänkta målet släppa vapnet och därigenom  behöver flygföraren inte utsätta sig

själv eller flygplanet för onödig exponering för motståndarens luftförsvarssystem.

Slutsatser:

ü Insatser med långräckviddiga precisionsbekämpningsvapen medger att mål trots

JAS 39 något begränsade räckvidd utanför svenskt territorium kan bekämpas på

långt avstånd.

ü Genom att nyttja framskjutna förband eller eget/annat flygplan för invisning av

laserstyrda vapen kan även dessa vapen nyttjas vid insatser på djupet av en

motståndarens territorium.

4.3.2.2 Närunderstöd – Close Air Support (CAS)

Närunderstöd innebär att flygstridskrafterna nyttjas till att anfalla fientliga förband i

omedelbar närhet till egna förband.147 Detta innebär att flygstridskrafterna i princip

nyttjas som ett mycket rörligt och kraftfullt artilleriunderstöd. I den nuvarande

arméorganisationen ingår 4 artilleribataljoner (48 pjäser Haubits 77B). Haubits 77

systemets begränsade hastighet vid omgruppering kan komma att medföra att

arméförband inte kan påräkna indirekt eldunderstöd från artilleriförband. På sikt

kommer nya indirekta bekämpningssystem att tillföras armén. Intill dess att det är

genomfört ser armén dock ett stort behov av att kunna nyttja JAS 39 förbanden för

                                                
146 Headquarters United States Air Force, Initial Report, The Air War over Serbia, Sid.52
147 British Air Power Doctrine, AP 3000 Third Edition, sid.2.7.14
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närunderstöd.148 Närunderstöd är ett förfarande som kräver mycket god samordning

och samverkan mellan de samverkande systemen i luften och på marken. Rörligheten

på slagfältet och nyttjande av manöverkrigförings-konceptet med kringgångar och

omfattningar medför att stridsfältet blir fragmenterat. Det fragmenterade stridsfältet

medför därför att det kan vara svårt att skilja på egna och fientliga stridskrafter för

flygföraren i flygplanet. Det fragmenterad stridsfältet utan linjära gränser kräver att

direkt flygunderstöd till skillnad från det indirekta flygunderstödet vid bekämpning på

djupet kräver direkt ledning från marken.149 Närunderstöd kan koncentrera eldkraft i

tid och rum där det behövs. Det bedöms ha stor påverkan på moralen vid

markstridsförbanden och det kan tänkas att de moraliska aspekterna är högre än det

faktiska resultaten av anfallen.150

Genom tillförsel av laserstyrd bomb kommer förmågan att direkt kunna samverka

med arméförband markant att öka. I ett framtida scenario kan då en framskjuten

eldledare för flygbekämpning (internationellt kallad ”Forward Air Controller”) direkt

leda in JAS 39 förbanden och genom laserutpekning av målet belysa detta så att

vapensystemet erhåller korrekt målläge från marken. Som tidigare skrivits finns även

alternativen att flygföraren själv lyser på målet alternativt att ett annat flygplan belyser

målet. Genom att nyttja en Forward Air Controller (FAC) ges dock istället möjlighet

för flygföraren att fälla den laserstyrda bomben från ett längre avstånd än vad som

skulle vara fallet om han själv skulle finna och lysa på målet. En fara finns vid

nyttjande av de äldre generationens attackvapen (Bk 90 och Rb 75) som på grund

av vapnens relativt korta anflygningsträcka kräver att flygplanet släpper lasten i

omedelbar närhet till målet. En ytterligare problemaspekt som måste beaktas vid

insatser i omedelbar närhet till stridsområdet är samordningen av luftrummet inom

arméförbandens område.

                                                
148 Öv Bengt Svensson, ATK/ Utv C Bek, Intervju Strängnäs 01-02-14
149 British Air Power Doctrine, AP 3000 Third Edition, sid.2.7.13
150 British Air Power Doctrine, AP 3000 Third Edition, sid.2.7.14
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Slutsatser:

ü Armén har ett stort behov av ett snabbrörligt kraftfullt eldunderstöd.

ü Genom tillförsel av laserstyrd bomb ökar flygplanssystem JAS 39 förmåga att

kunna precisionsbekämpa mål i nära anslutning till egna stridskrafter.

ü Samordning av luften inom arméförbandens område är av största vikt för att

undvika vådabekämpning av egna förband.

ü Att nyttja Bk 90 och Rb 75 vid samordnade insatser med arméförband medför

en ökad risktagning eftersom skjutavståndet är kortare än vid insatser med

laserstyrd bomb.

4.3.2.3 Anfall mot sjömål – Tactical Air Support for maritime operations

(TASMO)

Striden till sjöss skiljer sig markant från striden i luften eller på marken. I sjökriget

kan man inte besätta ett havsområde på samma sätt som vid markstriden. Inte heller

står det fria havet under någon stats överhöghet och kan således inte besättas.151 I

motsats till striden på marken men i likhet med luftstriden så saknas frontlinjer till

sjöss. Havet är och förblir den största av alla transportvägar. Att kunna säkra sina

egna sjötransporter och hindra fientliga sjötransporter mot det egna territoriumet är

grunden för att en kuststat behöver en förmåga att kunna verka mot sjömål.152

Insatser mot sjömål med flygstridskrafterna skiljer sig på ett radikalt sätt mot

agerandet vid anfall mot markmål. Vid anfall mot markmål kan topografin nyttjas för

att dolt anflyga mot anfallsmålet emedan anflygning över öppet hav blottar flygplanet

för motståndarens ombordbaserade radarsystem. Genom att nyttja överförd

sjölägesinformation från exempelvis FSR 890 eller andra flygplan kan dock

anflygning ske radartyst. Genom att nyttja Rb 15F för insatser kan vapnet släppas

                                                
151 Marco Smedberg, Om Sjökriget, Page One Publishing AB Stockholm, sid.13
152 Marco Smedberg, Om Sjökriget, Page One Publishing AB Stockholm, Företal av Peter

Nordbeck, Chef för Marinen.
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från stort avstånd från målet och därigenom i likhet med insatser med långräckviddiga

precisionsbekämpningsvapen undgår flygföraren att komma nära målområdet.

Genom att kraftsamla insatser med flera flygplan som kan anflyga från olika riktningar

kan motståndarens luftvärnssystem mättas och verkan kan nås i målet. JAS 39

utrustad med vapen för sjömålsbekämpning har begränsad förmåga att delta i

luftförsvaret varför resurser måste avdelas för skydd mot fientligt jaktflyg. Alternativt

skall sådan grad av kontroll av luften ha erhållits att sjömålsbekämpning kan ske utan

direkt påverkan från fientligt jaktflyg. I likhet med anfall i nära anslutning till

arméstridskrafterna måste direkt samverkan möjliggöras med de marina

stridskrafterna i syfte att undvika vådabekämpning och för att erhålla positiv

synergieffekt.153 Detta kan göras antingen genom att anfallen genomförs med

tidsseparation alternativt med geografisk separation eller genom att samordnad

ledning sker vid anfallen. Sådan samordnad ledning kan tänkas utföras från JAS 39D

vilket då kräver utvecklade sambandssystem och system för överföring av

mållägesinformation mellan JAS 39 och de marina stridskrafterna.

Slutsatser:

ü JAS 39 har god förmåga till insatser mot sjömål, dels genom nyttjande av egen

radar eller genom att nyttja överförd radarbild från FSR 890.

ü Samordnade insatser mellan flygförband och marina stridskrafter kräver

noggrann samordning för att undvika vådabekämpning.

ü Samordnade insatser kan skapa positiv synergieffekt.

4.3.3 Slutsatser om genomförande av väpnad insats med JAS 39

ü Kravet att kunna genomföra verksamhet utan påverkan av fientligt flyg styr

graden av kontroll av luften och hur stor del av de egna flygresurserna som skall

avdelas för denna uppgift.

                                                
153 Positiv synergieffekt redovisas utförligare under punkten 4.4 Skapande av synergieffekt.
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ü Genom att nyttja offensivt luftförsvar kan kriget flyttas till motståndarens

territorium. Motståndaren tvingas att parera istället för att agera.

ü Defensivt luftförsvar innebär att man parerar istället för att agera.

ü Vid insatser mot mark- och sjömål bör jaktskydd avdelas för skydd av

förbanden som skall genomföra mark- sjömålsbekämpning.

ü Tidsförhållandena vid planering av ett attackanfall medför att attackanfall primärt

bör nyttjas mot fasta mål/installationer.

ü Insatser med långräckviddiga precisionsbekämpningsvapen medger att mål trots

JAS 39 något begränsade räckvidd utanför svenskt territorium kan bekämpas på

långt avstånd.

ü Genom att nyttja framskjutna förband eller eget/annat flygplan för invisning av

laserstyrda vapen kan även dessa vapen nyttjas vid insatser på djupet av en

motståndarens territorium.

ü Genom tillförsel av laserstyrd bomb ökar flygplanssystem JAS 39 förmåga att

kunna precisionsbekämpa mål i nära anslutning till egna stridskrafter.

ü Att nyttja Bk 90 och Rb 75 vid samordnade insatser med arméförband medför

en ökad risktagning eftersom skjutavståndet är kortare än vid insatser med

laserstyrd bomb.

ü JAS 39 har god förmåga till insatser mot sjömål, dels genom nyttjande av egen

radar eller genom att nyttja överförd radarbild från FSR 890.

ü Samordnade insatser mellan flygförband och marina stridskrafter kräver

noggrann samordning för att undvika vådabekämpning.

4.4 Skapande av synergieffekt

Det framtida kriget kommer med stor sannolikhet att föras över ett stort område och

striden kommer att samordnas mellan flera olika vapenbärare. Detta ställer stora

krav på samordning för att skapa maximal effekt. Det är numera snarare en regel än

ett undantag att man vid insatser med flygstridskrafter sätter ihop så kallade ”strike
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packages”.154 Dessa sammansatta förband kan exempelvis bestå av störflygplan,

jaktflygplan, attackflygplan och ledningsflygplan.

Syftet med detta är att skapa ett allsidigt sammansatt förband som tillsammans verkar

för att nå det uppställda målet med företaget.155 Att rätt utnyttja sammansatta

förband så att den sammanlagda effekten blir högre än vad de ingående delarnas

enskilda uppträdande skulle ha skapat brukar benämnas synergieffekt. En fara med

detta är dock att man inte kan ta det för självklart att sammansatta förband alltid ger

synergieffekt. En felaktig sammansättning av förband kan ge den rakt motsatta

effekten. De ingående flygplanssystemen hämmas av varandra och därigenom

försvinner den önskade synergieffekten. Varje samutnyttjande av förband har dock

en synergipotential. Det gäller således för de som planerar striden att känna till de

samverkande systemens förtjänster och nackdelar och utifrån dessa kunskaper på

bästa sätt samutnyttja förbanden så att optimal effekt erhålls.156

Det har tidigare framkommit att synergi inte alltid med automatik medför positiva

effekter. Det kan även innebära att de ingående delsystemen motverkar varandra så

att den önskade effekten nedgår. Det finns således olika sorters synergieffekter.

Synergi brukar definieras som samverkan som får till följd att resultatet blir större än

summan av de samverkande delarna.157

Man kan säga att det finns tre olika typer av synergi effekt:

ü Matematisk synergieffekt, det faktum att 1+1=2, det vill säga att 10 JAS 39 i

luftförsvarsroll och 10 JAS 39 i attackroll har exakt samma effekt som 20 JAS

39.

                                                
154 Col Kraak, Nederländernas Flygvapen, Samtal vid FHS 00-11-01
155 Col Kraak, Nederländernas Flygvapen, Samtal vid FHS 00-11-01
156 Lambert & Williamson (1996), The Dynamics of Air Power, RAF Staff College, Bracknell.

Sid.40
157 Bra Böcker (1998), Lexikon 2000 – Band 22, Bra Böcker, Höganäs. Sid.348
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ü Synergi, 1+1 > 2, det vill säga att 10 JAS 39 i luftförsvarsroll och 10 JAS 39 i

attackroll har den sammansatta effekten av mer än 20 flygplan. Detta kan bero

på att de ingående flygplanen kompletterar varandras svagheter.

ü Negativ synergi, 1+1 < 2, det vill säga att 10 JAS 39 i luftförsvarsroll och 10

JAS 39 i attackroll sammansatta effekt blir lägre än vad 20 flygplan skulle ha

åstadkommit. Detta kan bero på att de verkar på olika sätt och att de på detta

sätt måste ta hänsyn till varandra.

Synergi är nu inte något statiskt utan kan mycket väl variera över tiden. En inledande

negativ synergi kan mycket väl vändas till en positiv synergi när de ingående delarna

blivit samövade och de ingående delsystemen är optimerade mot varandra.

I det framtida kriget kommer kraftsamling av stora förband till ett givet område för att

lösa en stridsuppgift inte längre behövas.158 Kraftsamling kommer istället att ske med

vapen mot det aktuella målet med ett antal olika vapenbärare.159 Detta kommer att

innebära att en mängd delsystem interagerar med varandra för att skapa verkan i

målet. Inom ramen för RMA-konceptet möjliggörs detta i och med att alla ingående

delsystem har tillång till samma information och att information som insamlas av de

ingående delsystemen sekundsnabbt kan delges de övriga intressenterna, varvid

positiv synergieffekt kan uppnås.160

Slutsatser:

ü Genom att väl nyttja och sätta samman de ingående förbanden skapas goda

möjligheter till positiva synergieffekter.

                                                
158 Övlt Stefan Ring, HKV STRAT PERP. Intervju FHS, 00-11-21
159 Genlt Johan Kihl, HKV C STRAT. Föredrag Allmänna Försvars Föreningen, Stockholm 00-11-

23
160 Genlt Johan Kihl, HKV C STRAT. Föredrag Allmänna Försvars Föreningen, Stockholm 00-11-

23
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ü Vid nyttjande av sammansatta förband krävs övning för att systemen inte skall

motverka varandra.

4.5 Hur skall flygstridskrafterna bäst nyttjas?

Uppsatsens huvudfrågeställning är: Hur skall flygstridskrafterna utrustade med JAS

39 på bästa sätt nyttjas inom ramen för RMA-konceptet? Genom att nyttja nomolog

abduktion och ta fram slutsatser om redan kända fakta och sedan koppla det mot en

okänd framtid har följande framkommit om hur flygstridskrafterna bäst skall nyttjas.

Det framtida kriget karaktäriseras av dynamik och osäkerhet. Angrepp kan riktas

mot vårt land på en mängd olika sätt, allt ifrån terroristangrepp mot infrastrukturella

punktmål till det traditionella väpnade angreppet. Kravet på att kunna möta hot över

en bred konfliktskala kommer därför sannolikt att öka.

Den teknikutveckling som nu sker främst inom informationsteknologi området  ställer

stora krav på att försvarsmakten anpassar sig till den rådande utvecklingen. En

förskjutning kommer således att behöva ske från den tidigare fokusen på den

väpnade insatsen till ett RMA-koncept.

Flygstridskrafternas inneboende rörlighet och förmåga att verka över ett

operationsområde som täcker hela Sverige och även områden i nära anslutning till

landets territorium gör att flygstridskrafterna kan nyttjas för insatser över hela ytan. I

och med införandet av lufttankningsförmåga från delserie 3 flygplanen  ökar avsevärt

flygplanssystemet JAS 39 förmåga att kunna verka med uthållighet. Enligt

försvarsbeslutet  består flygstridskrafterna av 8 divisioner JAS 39. För att på bästa

sätt nyttja denna resurs krävs ett väl fungerande och samordnat ledningssystem för

att samordnat effektivt kunna nyttja JAS 39 systemets förmåga att kunna verka inom

ramen för ett RMA-koncept.
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Med de framtida krav som ställs vid medverkande i information och

omvärldsuppfattning  måste dock flygplanssystemet JAS 39 förmåga att i nära

realtid överföra information till markbaserad ledningsorganisation ytterligare

utvecklas. Under alla företag kan flygplanssystemet utan direkt begränsning nyttjas

som informationsplattform. Vissa begränsningar finns dock avseende nyttjande av

CDL 39 vilket kan innebära att kommunikationssystemet kan blockeras om stora

mängder radarinformation skall överföras. Flygplanets radar medger goda

möjligheter att insamla information om såväl luft-, sjö- som markmål. Flygplanets

VMS-system medger även det goda möjligheter att insamla och sprida underrättelser

av signalspaningskaraktär. Införandet av spaningskapsel kommer att ge

flygplanssystemet god förmåga att inhämta och sprida underrättelser. Det framtida

krigsscenariots korta omloppstider med snabba beslutscyklar kommer dock att

kräva att bildunderlag kan överföras i nära realtid till berörda intressenter.

Flygplansystem JAS 39 förmåga att medverka i ledning med beslutsstöd är dock

mera tveksamt. Som en avlämnare av information är flygplanet en god plattform i

funktionen ledning med beslutstöd. I och med införandet av JAS 39D kan en

stridsledare i luften aktivt medverka i luftstriden genom att peka ut och prioritera mål

för de enskilda förbandsmedlemmarna. Att nyttja JAS 39D som en luftburen

ledningsplattform för ledning av förband ur armé- och marinstridskrafter är dock ett

förfarande som kräver fortsatt utredning. Detta främst beroende på svårigheten för

en operativ/taktisk chef att på ett bra sätt leda verksamhet från luften

Vid nyttjande av flygplanssystem JAS 39 inom området väpnad insats har

flygplanssystemet god förmåga. JAS 39 har förmåga att kunna verka som ”swing-

role” flygplan vilket innebär att flygplanet kan nyttjas för olika uppgifter under ett och

samma uppdrag. Begränsningar avseende tillgängliga balklägen för vapenlast samt

den till viss del begränsade uthålligheten innebär dock i praktiken att förmågan att

operativt och taktiskt nyttja flygförbanden för mer än en uppgift per flygföretag är
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reducerad. Vid nyttjande av JAS 39 förbanden för insatser mot mark- eller sjömål

måste planeringstiden beaktas. I många fall kan målet ha flyttat sig innan

flygförbanden kan anfalla vilket talar för att flygstridskrafterna primärt skall nyttjas för

insatser mot fasta mål. Att ha flygförband i beredskapsläge i luften för insatser mot

markmål fordrar mycket resurser. De framtida krav som kommer att ställas på hög

precision och långräckviddig bekämpningsförmåga möts väl av JAS 39

långräckviddiga vapen för precisionsbekämpning. Genom att införa och nyttja

laserstyrd bomb kommer flygplanssystemet att få en god förmåga till

precisionsbekämpning av mål i nära anslutning till markstridskrafterna. Insätts

flygförbanden för attackuppgifter mot mark- eller sjömål kan förbandet efter insats

nyttjas i luftförsvaret dock med vissa begränsningar avseende tillgängliga vapen. Att

nyttja förbanden omvänt, det vill säga först ingå i luftförsvaret för att därefter nyttjas

för attackinsats bör undvikas. Detta främst beroende på att medförande av tunga

attackvapen (Vapen för långräckviddig precisionsbekämpning, Rb 15F samt

laserstyrd bomb) hämmar flygplanets prestanda. Att nyttja Bk 90 i en framtida

konfliktsituation är tveksamt. Detta främst beroende på den stora risk som finns för

att skada icke-militära mål vid insatser på grund av den stora spridning som Bk 90

substridsdelar ger.

Nyttjande av Rb 75 i dess nuvarande form ställer krav på att man måste komma

relativt nära målet vilket kan medföra svårigheter i det framtida fragmenterade

stridsfältet. Vapen för bekämpning av fientligt luftvärn och/eller ledningssystem

kommer att förbättra flygstridskrafternas förmåga att bekämpa motståndarens

luftförsvarsförmåga. Vid insatser mot luftmål har flygplanssystemet god förmåga att

verka mot mål på stort avstånd. Genom att nyttja underlag från annat

flygplan/ledningsorganisation kan flygföraren undgå upptäckt genom att inte själv

nyttja flygplanets radar. Sker ledning från framskjuten ledningsplats med JAS 39D

kan större förband samtidigt insättas i lösandet av luftförsvarsuppgifter.
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Sammanfattningsvis  kan således flygplanssystem JAS 39 och i synnerhet de flygplan

som har delserie 3 status, trots att beslutet om anskaffning av systemet skedde mitt

under det ”kalla kriget” väl nyttjas inom det framtida RMA-konceptet. Hur

förbanden på bästa sätt skall nyttjas kommer att variera över tiden beroende på de

krav som operativ chef ställer på flygstridskrafterna som ett delsystem inom ramen

för det övergripande systemet kopplat till den aktuella situationen. Något entydigt

svar på hur JAS 39 bäst skall nyttjas kan således inte ges men JAS 39 kan väl

nyttjas inom ramen för RMA-konceptet.

Insätts JAS 39 för attackuppgifter mot mark- eller sjömål får flygplanet begränsade

prestanda i luftförsvarsrollen. Beroende på vilken grad av kontroll av luften man har

vid den aktuella situationen måste operativ eller taktisk chef göra en avvägning om

flygförband skall avdelas för skydd av attackförbandens verksamhet. Behov av

kommandostyrning av flygstridskrafterna kommer således att krävas för att optimalt

kunna nyttja förbanden effektivt.

4.6 Avslutning och förslag på framtida forskning

Huvudsyftet med denna uppsats har varit att undersöka hur flygstridskrafterna

utrustat med JAS 39 på bästa sätt skall nyttjas inom ramen för RMA konceptet.

Författaren har redovisat vad införandet av ett RMA-koncept innebär för

flygstridskrafterna och vilka krav det ställer på flygstridskrafterna. Vidare har

flygplanssystemet JAS 39 uppdelat på delsystemen; flygplanet, vapensystemen,

sensorsystemen, kommunikationssystemen och ledningssystemet belysts. En

genomgång av de begrepp som använts internationellt avseende insatser med

flygstridskrafter har skett och dessa begrepp har även översatts till ett svenskt

språkbruk.
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En sammanvägning har sedan skett där de framtida kraven inom ramen för RMA-

konceptet ställts mot flygplanssystemets förmåga och en redovisning av detta har

skett.

Författaren anser att uppsatsen på ett godtagbart sätt belyser dessa frågeställningar

och ger svar på huvudfrågeställningen. Svaret på huvudfrågeställningen är enligt

författaren att flygplanssystemet JAS 39 har goda möjligheter att medverka i såväl

information och omvärldsuppfattning, ledning med beslutsstöd samt vid väpnade

insatser.

Under arbetets gång har vissa områden som kräver fortsatt forskning kring

operativt/taktiskt nyttjande av flygstridskrafterna med JAS 39 framkommit.

Överföring av information från flygplanet i luften till ledningsorganisation på marken är

ett område som vidare måste utredas. Likaså kräver flygplanets förmåga att

medverka till informationsöverlägsenheten (DBA) vidare utredning där man bör

fokusera kring flygplanets möjligheter att direkt transfusionera rådata från flygplanet

till SENDNET. Detta skulle på sikt innebära att såväl armé- som marinstridskrafter

skulle kunna nyttja radar- och mållägesinformation från flygplanssystemet. Man bör

vidare i anslutning till detta utreda möjligheterna att kunna göra väpnade insatser från

armé- och marinstridskrafterna med måldatainformation från JAS 39.

Anskaffning av vapen för långräckviddig precisionsbekämpning och laserstyrd bomb

måste ske för att flygplanssystemet skall erhålla förmåga till precisionsbekämpning.

Likaså måste vapen för bekämpning av en motståndares luftförsvarssystem

anskaffas. Överföring av underrättelser (radar, signalspaning och foto) måste kunna

ske i nära realtid för att minimera tidsförlust för bekämpningsförbanden. Ledning av

förband ur armé- och/eller marinstridskrafter förefaller i nuläget inte vara lämpligt att

göra från JAS 39D utan denna fråga kräver ytterligare utredning och försök.
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