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et försvarsbeslut som skulle fat
tats 1991 sköts som bekant fram ett år
i tiden av olika skäl. Som tidigare
redovisats i FlygvapenNytt har överbe
fälhavaren (ÖB) i juni lämnat sitt
underlag till regeringen och den sär
skilda försvarsberedningen som skall
ta fram underlag inför försvarsbeslutet
våren 1992. Chefen för flygvapnet
(CFV) hade i sin tur tidigare lämnat
underlag till ÖB 92. Till grund för det
arbetet låg regeringens och ÖB:s
anvisningar.
Regeringen har på den lägsta eko
nomiska nivån (av ÖB kallad alterna
tiv C) angivit, att försvarsmakten i stör
re utsträckn i ng ska II inriktas mot att
möta ett angrepp med kort förvar
ning, ett s k "strategiskt överfall". För
mågan att möta en bred invasion på
djupet måste därmed minska markant.
Motståndet skall i stället fortsätta i alla
de former som folkrätten medger, bl a

som guerillakrig. En "kärna" av kvali
ficerade förband skall finnas samtidigt
som övriga förband efterhand utgår.
Såvida inte hotutvecklingen förändras
till det sämre, vilket skulle medföra en
förändrad försvarsinriktning.
• • Både ÖB och regeringen under
stryker dock vikten av att luftförsvars
förmågan även fortsättningsvis priori
teras.
I ÖB 92 konstaterar ÖB, att risken
för krig mellan stormakterna har mins

kat. Utvecklingen i vårt närområde
präglas emellertid av oförutsägbarhet.
(Händelserna nyli gen i Baltikum,
Ju goslavien och framför allt Sovjetuni
onen bekräftar detta.)
M i I itä rtekn iskt sett betonas ökad
snabbhet i framtida stridsförlopp och
att bristande luftförsvarsförmåga ger
begränsade möjl igheter ti II framgångs
rika försvarsoperationer. Sveriges bety
delse som ett basområde för främman
de flygstridskrafter eller som överflyg
ningsområde understryks.

Verkligheten visar vägen
Den militärtekniska utvecklingen i
omvärlden pekar också mot ett ökat
utnyttjande av flygstridskrafter. Erfa
renheterna från kriget vid Persiska
viken visar vilken betydelse flygstrids- ~
5

krafterna har för en anfallande part
och omvänt, vad ett icke fungerande
ruftförsvar leder till för försvararen . En
angripare kan kanske i framtiden
genomföra ett angrepp mot Sverige
med endast flygstridskrafter och ändå
nå sina mål.
(FV strävan att balansera kval'itet
och kvantitet har gjort att antalet flyg
plan och förband i dag är nere på en
miniminivå med hänsyn till en möjlig
hotbild .
H uvuddelen av våra fl'ygstridskrafter
kan dock j dag lösa sina uppgifter på
ett bra sätt. Begränsningar i flygbasut
byggnaden (Bas 90), som är försenad
av ekonomiska skäl, och antalet kvali
ficerade jaktrobotar utgör tillsammans
med bristen på vapen mot markmål
de största svagheterna.
• • (FV inriktning i planeringsarbe
tet med ÖB 92 har varit att åstadkom
ma balans mellan verkans- och stöd
system samt bibehålla en hög kvalitet
såväl materiellt som personellt.
ÖB 92 omfattar fyra olika plane
ringsnivåer:
Planering mot bibehållen operativ
effekt - Ö8:s rörslag.
Alt B: Övergångsvis mål enligt 1987 års
försvarsbeslut.
Alt C: Av regeringen anvisad ekonomi.
Alt D: Ö8:s "omstöpta " förslag i av rege
ringen anvisad ekonomisk ram en
ligt alternativ C.
Alt A:

De ekonomiska nivåernas inbördes
förhållande och storlek framgår av

bild 2.
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spaningsradarstationer (FSR-890) or
ganiseras. 21 JAS 39-divisioner ersät
ter på sikt 35- och 37-systemen. JAS

Ett tungt styrt attackvapen (TSA) mot
markmål kan troligen inte anskaffas.
Inte heller bombkapseln (BK) kan
anskaffas.
Attackkapaciteten
bl ir
sålunda uddlösare och jämförelsevis
omodern.
Våra bas-, stril och ledningsför
band ges i huvudsak hotanpassad ut
formning. Det optiska luftbevak
- ...b....
ningssystemet
bibehålls
;::;i:;::=~--;;
och
moderniseras,
men endast kust
och gränsnära . Antalet
basbataljoner minskar på sikt från 30
till 24 . Den fortsatta Bas 90-utbyggna
den senareläggs.
Endast två radarflyggrupper med
totalt sex FSR-890-flygplan kan anskaf
39 Gripen får kvalificerade radarjakt fas. Radiosystem 90 med störskydd
robotar och markmålsvapen. Vidare kan anskaffas.
kan JAS 39 Gripens framtida utveck
lingspotentiai tillvaratas .
Våra flyg-, bas-, stril- och lednings
Alternativ C
förband ges en kontinuerl ig anpass
ning till hotbilden. Den optiska luftbe
vakningen behålls och moderniseras.
Inom denna ekonomiska ram tvingas
Markbaserade motmedels- och sig (FV att föreslå än mer omfattande
nalspaningssystem anskaffas liksom avvecklingar. Sålunda avvecklas flyg
radiosystem 90 (RAS 90) för kommu
flottiljerna F6 i Karlsborg, FlO i Ängel
nikation mellan flygplan och stridsled holm och F13 i Norrköping med start
ningsorgan.
30 juni 1992. Drakendivisionerna vid
FlO avvecklas helt. Från F6 överförs
en attackdivision till vardera F7 i
Såtenäs och F15 i Söderhamn. En
Alternativ 8
attackflygdivision AjS 37 avvecklas.
Divisionerna vid F13 flyttas i likhet
I detta alternativ tvingas (FV - med med alternativ B. Strilenheten vid F7
start 30 juni 1992 föreslå avveckling avvecklas.
av flygfl'ottiljen F13 i Norrköping och
G ru ndorgan isati onsföränd r i nga rna
en J 35 Draken-division vid FlO i kommer att innebära att delar av
Ängelholm. Från F13 överförs spa framför allt den civila personalen inte
ningsflygdivisionen till F17 i Ronneby
längre kan erbjudas arbete. FV måste
och jaktflygdivisionen till F16 i Upp således reducera antalet anställda,
sala. Strilenheten vid F7 avvecklas.
något som efter de senaste årens stora
Anskaffningen av JAS 39 Gripen nyrekryteringar känns märkligt.
fullföljs tiJI 19 divisioner. Bara ett
Anskaffningen av JAS 39 Gripen
mindre antal kvalificerade radarjaktro fullföljs till 16 divisioner. Endast ett
botar anskaffas. Möjligheterna att i begränsat antal kvalificerade radar
framtiden modifiera JAS 39 med hän jaktrobotar kan anskaffas. Den tvåsit
syn till hot- och teknikutvecklingen siga skol'versionen av JAS 39 (39B)
försvinner troligen.
kan inte anskaffas. I stället köps ett

Prisläge som mo/svarar feb -91

Alternativ A
detta alternativ tilldelas försvaret en
årligen ökande ekonomisk ram med 3
proc. Endast på denna nivå kan för
svaret lösa uppgifter med nuvarande
operativa målsättning.
För flygstridskrafterna innebär detta,
att den befi ntl iga grund- och krigsor
ganisationen utökas. Ytterligare en
division j 35 Draken och fyra radar
flyggrupper med totalt tolv flygburna
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Bombkapseln kan, enl ÖB 92, bara tillföras om alternativ A väljs.

I väntan på enhetsflygplanet Gripen "vässas" Spaningsviggen till AlS 37.

nytt utländskt skolflygplan .
Några markmåfsvapen av typ TSA
och BK ryms än mindre i denna bud
get. Attackförmågen är stympad.
Våra flyg-, bas-, stril- och lednings
förband kan endast ges en begränsad
hotanpassning i detta alternativ. T ex
ges radiosystem 90 inget störskydd,
vi Iket är ödesd igert.
Den
optiska
luftbevakningen
avvecklas helt. Antalet basbataljoner
minskar från 30 till endast 20. Hela
vårt unika flygbas 90-koncept måste
omprövas. En studie i detta syfte för
bereds vid flygstaben. Inriktningen är
att inom en begränsad ekonomi söka
en lösning, där arvet från det gamla
bassystemet utnyttjas på bästa sätt
med en ny organisation.
Det flygburna radarspaningssyste
met, FSR-890, kan inte anskaffas .

Tre
flottiljer
o

Bara sex flyg
flottiljer och
två·skolfÖr
band
,!tgör FV
I a7ter
nativ C/D.

F21/Se ÖN
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Chansen till bättre förvarning uteblir.
Vi tvingas också ta en risk avseende
tillgänglighet för 37-systemet, då en
dast begränsad anskaffning av reserv
delar och underhållsutrustning kan
göras. Vår försvarsgrad sänks ytterliga
re.

vara mindre lämplig för att lösa ställda
uppgifter på denna nivå. Planeringsdi
rektiven anger nämligen att allmän
värnplikt skall bibehållas. Då kan inte
samtidigt en svensk försvarsindustri
som ger handlingsfrihet inför framti
den upprätthållas.
ÖB föreslår därför i ett eget alterna
tiv "D2", att ca 14 000 värnpliktiga
undantas från militär utbildning och
att frigjorda medel används för materi
elförnyelse.
För flygvapnets del innebär detta att
fler radarjaktrobotar och den tvåsitsiga
skolversionen av JAS 39 Gripen kan
köpas. Även en bättre hotanpassning
av flyg- och stödsystemen kan genom
föras.
FSR-890, BK och TSA inryms dock
inte heller i alternativ D.
Grund- och krigsorganisationen ut
formas som i alternativ C med åtföl
jande minskningar av personalen .

(:1

Alternativ D
Alternativ D har ÖB skapat, eftersom
ÖB funnit att alternativ C visat sig

I alternativ C och D utgår det flygburna radarspaningssystemet, FSR-890.

I

Gemensamt för
samtliga alternativ
Nya stridsledningscentraler (STRIC)
anskaffas. Eskaderstab och sektorsta
ber omorganiseras till flygkomman
dostaber. Modifiering av Attack- och
Spaningsviggen till AjS 37-standard
genomförs. Ny strilsimulator anskaffas
senast 1995.
I alla alternativ har ÖB avdelat stora
penningreserver för att möta kost
nadsökningar främst på materiel. Flyg
vapnet har dock redan särskilda reser
ver för att möta kostnadsfördyringar
inom större materiel projekt.
ju längre fram i tiden som plane
ringen sträcker sig, desto mindre blir
det ekonomiska utrymmet p g a kravet
på reserver.
CFV uppfattning är därför, att all
männa reserver inte bör avdelas i pla
neringen för perioden efter 1997.
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Konsekvenser
för personalen
Vilket personalbehov har flygvapnet
för framtiden?
Behovet kommer givetvis att styras
av krigsorganisationens storlek.
I alternativ A ökar behovet av yr
kesofficerare med ca 600 och behovet
av reservofficerare ökar med ca 200
1992-97. Behovet av civil personal
minskar under samma period med ca

200.
I alternativ B är behovet av yrkesof
ficerare något större än i dag (plus ca
300 1992-97) . Antalet reservofficerare
och civilanställda behöver minskas
med 130 respektive 400. Frivilligper
sonalen behöver minskas med ca
2000, eftersom den optiska luftbevak
ningen reduceras.

•

I alternativ C och D motsvarar be
hovet av yrkesofficerare dagens ti 11
gång. Antalet reservofficerare och fri
villig personal behöver minskas med
ca 250 respektive 5000 (!), eftersom
den optiska luftbevakningen utgår.
Antalet civilanställda måste minskas
med 720 under perioden 1992-97.
Antalet värnpliktiga i flygvapnet
minskar under femårsperioden med
2000, enligt tabell 1.

Tabell 1
Inkallade

Vpl
A lternativ
A lternativ
Alternativ
Alternaliv

A
B
C
D

Inkallade

1992/93

1996/97

5500
5500
5500

5100
4400
3500

5500

3500

I alternativ C har det, trots omfat
tande grund- och krigsorganisa
tionsförändringar, inte gått att skapa
ett balanserat flygvapen med förmåga
att lösa främst den prioriterade luftför
svarsuppgiften. Antalet flygplan blir
för litet med hänsyn till hotbilden. En
skrotning av våra ca 70 Drakenflyg
plan , som helt nyligen modifierats till
en kostnad av 400 m i Honer, ger en
avsevärd försvagning av luftförsvaret.
Reducerad
vapenanskaff
ning kommer att leda till
otill räckl ig
förmåga
att
bekämpa mål i luften och
på marken. Uthålligheten i
ett eventuellt krig blir alltför
kort.
Utan ett väl utbyggt bas
system och ti II räckl ig hotan
pass n i ng av ftyg- och stöd
systemen riskerar vi att få
flygstridskrafterna utslagna
på marken. En angripare
kan också relativt enkelt
störa ut ledningssystemen ,
så att vi får svårare att
komma till verkan med våra
flygplan och vapen .
En avveckling av den
optiska
luftbevakningen
innebär att uthålligheten i
STRIL-systemet minskar och
störkänsl igheten
ökar.
Förmåga att inhämta under
rättelser över hela Sveriges
stora yta minskas drastiskt.
• • Allt sammantaget kan detta bl a
innebära, att flygstridskrafterna inte
tillfredsställande kan skydda mobili
sering och understödja våra mark
och sjöstridskrafters strid.
Erfarenheterna från kriget i Irak

visar, att utan ett starkt skydd mot flyg
angrepp kan inte ett framgångsrikt för
svar genomföras. Erfarenheterna visar
också vitken betydelse flYBstridskraf
terna har för en angripare. Overfört på
svenska förhållanden betyder det, att
vår jakt-, attack- och spaningsflyg
funktion är en nödvändig komponent
i ett allsidigt sammansatt försvar mot
invasion och strategiskt överfall. Inte
minst mot det nämnda anfallsscenaBombkapseln "Mjölner" under provfällning.

riot har våra flygstridskrafter i dag en
förmåga att tidigt och med hög initial
effekt möta en angripare.
Hela försvaret får i alternativ C en
låg krigsduglighet. Flygstridskrafternas
vapen och stödsystem får oroväckan
de låg kvantitet och kvalitet.

Värdering och konsekvenser
Endast alternativ A ger flygstridskraf
terna möjlighet att lösa samtliga de
attack-, spanings. och luftförsvarsupp
gifter som kan förutses vid ett framtida
angrepp mot vårt land.
Alternativ B ger på kort sikt en till
fredsställande förmåga att lösa främst
luftförsvarsuppgiften . Den mest bety
dande kvarstående svagheten är den
minskade möjligheten till bekämpning
av markmål (t ex broar och mark
stridsförband), om varken TSA eller
BK kan anskaffas.
Möj I igheterna att i framtiden anpas
sa JAS 39 Gripen till hotutvecklingen
kan inte heller bevaras i detta alterna
tiv. Det innebär att svensk flygindustri
(med SAAB i spetsen) avvecklas på
sikt.
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E}(~~pel på alternativ C:s kapitalförstörning - skrotning av alla nymodifierade Drakenflygplan, 1 351. Cirka 400
miljoner kastas bort. BI a.

• • I alternativ C sker också en om
fattande kapitalförstöring. T ex har
400 miljoner kronor lagts ned för att
modifiera ett stort antal J 35 Draken
plan, för att de skall kunna medverka
effektivt i luftförsvaret fram till sekel
skiftet. Dessa måste i denna ekono
miska nivå skrotas.
Stora summor har även investerats i
det flygburna spaningssystemet och
framtagning aven bombkapsel, inves
teringar som blir bortkastade i alterna
tiv C. (BK ej heller i alt B) . (FV har bl
a invänt mot detta i sitt särskilda ytt
rande över OB 92 . (Yttrandet återfinns
i sin helhet som ledare i FV-Nytt nr
3/91 .)
Bombkapseln (DWS 39/"Mjölner")
är nu färdigutvecklad i samarbete
med firman MBB i Tyskland. Denna
kan börja levereras inom några år och

Utvecklingsprojekt som inte
kunnat inplaneras i alternativ C
Industri
område

Materielobjekt

Robot

Attackrobot för
JAS 39 (TSA)

Sensor

Flygburen spaningsrr (FSR
890)
Mod bef radar PS 860/870
Utveckling JA 37
Ny markbaserad radar

Tele

Störskydd RAS 90
ModFTN

Telekrig

Motmedel JAS 39 och JA 37
Taktisk signalspaning
Markbaserad störsändare
Kapselb störsändare JAS 39

Flyg

JAS 39
JAS 39 vidareutveckling

försvaret måste omprövas. Vad skall
vårt försvar användas ti II? Skall vi

Guerilla
krigföring
inget för
oss svenskar

bara ha ett "po/isförsvar" som kan
ingripa i enklare angreppssituationer
eller skall vi kunna slåss i krig? Att
framgångsrikt kunna försvara Sverige

I

Krigsorganisation 1997
Alternativ

skulle snabbt (den kan även bäras av
Attackviggen) ge
en höjning av
flygstridskrafternas förmåga att med
större säkerhetsmarginal och strids
ekonomi bekämpa markmål.
Konsekvensen av att den tvåsitsiga
skolversionen JAS 39B Gripen inte
kan anskaffas i alternativ C blir - ut
över försämrad utbildnings- och ope
rativ effekt - att export av JAS 39 troli
gen inte kan ske. En export (t ex till
Finland) innebär en längre produk
tionsserie, vilket medför ett lägre
styckepris för svenska flygvapnet.
• • I den av regeringen anvisade
ekonomiska ramen förordar ÖB alter
nativ D. I detta kommer flygstridskraf
terna i ett bättre läge än i alternativ C.
Trots detta kvarstår flera tunga svaghe
ter, t ex dålig hotanpassning av stöd
systemen, avbruten utbyggnad av Bas
90-systemet och ingen anskaffning av
bombkapsel. Dessutom måste Dra
ken-divisionerna skrotas, vilket bl a
också innebär reducering av tusentals
anställda.
Flygstridskrafterna kan därför inte
heller i alternativ D lösa sina uppgifter
på ett tillfredsställande sätt.
• • De stora bristerna i försvaret och
flygstridskrafterna i ahernativ C och D
gör, att syftet med och inriktningen av
le

Verksamhetsåret 1991/92

A

B

C

Summa flygdivisioner

21 19 16

JAS 39 divisioner

2

JA, AJ, S 37; J 35 divisioner

19 17 14

Basbataljoner

30 28 20

Radarflyggrupper

-

2

2

Krigsorganisation 2002
Alternativ

Vi har nu en situation där vi 1991/92
skall upprätthålla handlingsfrihet inför
försvarsbeslutet våren 1992 med en
ekonomisk ram som är lägre än för
1990/91! På regeringens bord ligger
nu begäran om extra medel för att
kunna lägga de nödvändiga beställ
ningarna till försvarsindustrin. Bomb
kapseln, spaningskapseln till JAS 39
Gripen och en attackrobot mot mark
mål är exempel på sådana nödvändi
ga materielobjekt. Dessutom skall det
nya stridsledn i ngsprojektet STRIC in
rymmas utan att särskilda medel avde
lats. Denna handlingsfrihet kostar
stora belopp, vilket bl a går ut över
vår förbandsproduktion.
För att denna lägre ekonomiska ram
skall kunna hållas, måste all verksam
het i FV innevarande budgetår genom
syras av möj Iigheten ti II besparingar.
Detta har inneburit begränsningar i en
stor del av verksamheten. Även den
annars prioriterade flygtidsproduktio
nen har påverkats, vilket är olyckligt.
Situationen är emellertid extraordinär
i år.
Det är sålunda nu viktigt, att rege
ringen beslutar om vilka angelägna
materielprojekt som skall drivas vida
re, till dess försvarsbeslutet är fattat.

A

B

Summa flygdivisioner

27

79 76

JAS 39 divisioner

6

6

JA, AJ, S 37; J 35 divisioner

75

73 70

Basbataljoner

30

24 20

Radarflyggrupper

4

2

C
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på djupet med något slags "guerilla
försvar" utöver flygstridskrafterna mås
te bedömas som orealistiskt. Svensken
är inte tränad härför; vi lever ett jäm
förelsevis bekvämt Iiv. Förtroendet
utomlands för Sveriges beslutsamhet
och förmåga att försvara sig minskar.
Försvarets
krigsavhållande
effekt
minskar därmed drastiskt. Vårt land
inbjuder till äventyrligheter.

Utvecklingen
i omvärlden
Den senaste tidens händelser i bl a
Sovjetunionen visar, att Sveriges mili
tära och politiska läge snabbt kan för
ändras. Detta har uppmärksammats av
såväl ett antal politiker som ledande
skribenter i dagspressen. I detta sam
manhang förtjänar det att påpekas, att
vid en skärpn i ng av det internationella
läget är det för sent att återta en större
militär försvarsförmåga.
De leveranser försvaret bestä Iler el
ler beställt aven utländsk tillverkare
kan komma att inställas på grund av
att tillverkarens resurser måste ställas
till det egna landets förfogande. Att i
en sådan situation återskapa en ti 11
fredsställande försvarsförmåga med
egna resurser måste bedömas som
näst intill omöjligt eller en process på
flera tiotals år. Hamnar Sverige i ett
kris-, neutralitets- eller krigsläge får vi
"slåss med det vi har".
Följande slutsatser är oundvikliga :

Utvecklingen i omvärlden går inte
att förutsäga.
L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---.J~
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Vid värdering av hotbilden mot
Sverige måste vi räkna med de
faktiska militära resurserna i
vårt närområde, inte den för till
fäl/et rådande politiska inrikt
ningen.
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För att våra flygstridskrafter
skal/ kunna ge hela det svenska
folket ett gott skydd måste ÖB:s
ALTERNATIV A väljas i FB
92 - J ALTERNATIV B för
sämras skyddsmöjligheterna. I
ALTERNATIV C minskar flyg
stridskrafternas skyddsförmåga
drastiskt till en oacceptabel nivå.
Stora delar av Sveriges luftrum
blir oförsvarbart

CFV och ÖB kommer under hösten
att lämna ytterligare underlag till för
svarsbered n ingen.
Verkl igheten pekar på att vi även
framledes behöver ett högkvalitativt
flygvapen med ett för hela landets för
svarsförmåga högt antal flygplan och
förband!
•

