Genom teknikens utveckling skapas ständigt
nya förutsättningar att föra strid. Uppträdan
de och teknik måste alltid anpassas till va
randra för att 8e optimal effekt. Denna stän
di$.a, ömsesidIga påverkan är i dag mycket
pataglig när teknikutvecklingen går fort. för
mågan till rörlighet med stridskrafter ökar
samtidigt som tidsförhållandena för beslut
och åtgärder på alla nivåer minskar.
En ny generation av stridsflygplan utveck
las fortfarande runt om i världen. De kom
mer omkring sekelskiftet att vara fullt ope
rativa och de kommer med den nya tekni
ken att kunna skapa helt nya taktiska situa
tioner.
tvecklin gen inom o mrådena
avionik och gränssnittet mell an
människa/m as kin blir alltm er
betydelsefulla och utgör därmed den
nödvändi ga länken till den modern a
tekniken.
En likn ande utveckling sker även
inom ledningssystem, stridsl edning,
sa mband och basfunktion . Det so m
har möjli ggjort detta är bl a utvec k
lin gen ino m inform ati o nsteknologin.
Datakraften är kun skapsintensiv. Den
skapar nya fö rutsä ttningar fö r taktiska
disposition er, taktikutveckling, utb ild
ning och systemutvec kling samt ställ er
krav på integrerin g av o lika system.
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• • Teknik och uppträdande gå r
hand i hand, men utvec klin gen behö
ver styras oc h sa mordnas för att man
skall få den teknik man vill ha oc h in
te bara få va d som erbjuds .
Fö r att rätt utnyttj a resurser och tek
nikens möjligheter måste man också
först gö ra klart för si g med vilket syfte
striden skall fö ras, d v s vilken på ver
kan på angriparen man eftersträvar.
Först när detta är gjort kan man välj a
rätt tekniskt utnyttj and e och rätt upp
trädand e. Det är därför viktigt att
någo n sa mordnat styr utvec klingen av
både teknik och uppträdande. Så har
inte alltid varit fallet.

Varför taktikutveckling?
Sveri ge är ett fredli gt land med mycket
lån ga gränser. Vi kan fö r närvaran
de inte se något akut, militärt hot.
M en om ett så dant skulle dyka upp i
framtiden, skull e det vara för se nt att
då anskaffa den nödvändiga högtek
no log iska utrustningen oc h att utvec k
la taktiken. Kärnan i den svenska för
svarspo litiken är därfö r att vidmakt
hålla en så dan försvarskapac itet att
den som i framtiden kan tänkas över
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A <TIKE
väga ett angrep p mot Sveri ge överty
gas om, att hans vinster inte ko mmer
att vara värd a hans fö rluster. Flygvap
nets uppgift är bl a att bidra till att på
detta sä tt avhå Ila från angrepp.
Om ett militärt angrepp likväl skull e
komma, är en angripares möjli gheter
goda att välj a tid oc h plats fö r si na
operationer oc h att anfalla överras
kand e. Dessa möjli gheter ökar i takt
med den tekniska utvec klingen, vilken
i sin tur medger ökad rö rli ghet såväl
på marken so m i I'uften.

• • För att ö ka möjli gheterna att för
ändra taktiken i krig under hård tids
press erfo rdras främst bättre kun skap
om tre vikti ga fö rh åll anden.

• • För att lösa vår uppgift i krig
mås te vi välj a stridssätt (taktik), so m
skall ge ett övertag över angriparens
sä tt att agera. För detta krävs kunsk ap
och kännedom om an griparens taktik.
Här behövs all vår kun skap, fantasi
och kreativitet samt all till gä nglig
information .
Tidsförhåll anden fö r beslut oc h in
sa ts är korta i ett fl yg kri g. Misstag blir
svåra att reparera. Att allt efter lägets
!<rav kunna förändra vårt uppträdande
och teknik är nödvändigt, inte minst
när vi ställ s infö r överraskande oc h ej
förväntade situ atio ner. Men med de
korta tidsförh åll anclena som gä II er,
måste förändrin g av strid ssätt kunn a
ske snabbt. Med dessa resoneman g
som grund följer att taktikförändring
är något so m främst är att hänföra ti II
en krigssituation.
Ett sätt att förbä ttra förm åga n att
fatta rätta beslut oc h genomföra förän
drin ga r är att i fred bedriva en mål
inriktad oc h föruts ee nd e taktikutveck
ling.

3) D et tredje är att vi bättre än i dag

1) Det första är det förväntade utfallet
av våra egna i nsa tser oavsett om
det gä ll er taktik på låg ell er hög
ni vå.
2) Det andra är bättre kun skap om

orsakssammanhang i det takti ska
mö nstret. Det v i II säga vad so m
påverk ar vad oc h i vilken grad .
klargör begreppet effekt.
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Utan god kunskap om dessa tre för
hållanden försämras möjligheterna att
fatta det mest optimala beslutet i varj e
situation. Ju mindre kunskapen är
desto större är ri sken att fatta fel
beslut.
• • Taktikutvecklingen bör principi
ellt bedrivas på såda nt sä tt att - utgå
ende från förväntat uppträdande hos
motståndaren - olika faktorer varieras,
så att oväntade situationer uppstår.
Därav kan sedan slutsatser dras om
orsakssammanhang, som i sin tur
leder till insikt om vilka förändringar
av teknik och/e ller uppträdande som
bör genomföras för att på bästa sätt
hantera uppkommen situ ation och
lösa uppgiften.
Taktikutveckling är därfö r ett medel
för att öka förmå gan att i kri g vid
oväntade händelser och under korta

dra gränser mell an arbets metodik 
stridsteknik - taktik eller äve n i vi ssa
fall operationer.
Det handl ar om att inför en uppgift
och med givna tekniska och personel
la system på bästa sätt uppträda/s trida
för att få eftersträvad effekt och lösa
uppgiften. Detta kan då gälla den
enskilde so ldaten i en ren du ellsitua 
tion likaväl som större förbandsenhe
ter i nsa tta över stor yta och under
längre tid .
Vertikalt visar bild l , att inom taktik
utvecklingen rör vi oss genom hela
skalan av begrepp änd a nerifrån ar·
betsmetodik upp till operationer. Upp
gifter, situationer och till gä ngliga re
surser måste få vara styrande när sätt
att föra strid skall välj as och inte var
någo nstans i begreppsfloran man ham
nar med risk att överskrida grän se rna
till någon annan s ansvarsområd e.

Vad som emellertid kan vara svårt
att avgöra är i vilken grad de olika
delsystemen påverk ar varandra oc h i
vilket inbördes förh ållande de stå r till
varandra. Alla är lika viktiga för helh e
ten. M en fly g(förb ands)taktiken bör
vara vägledande.
Inom verksamhet med taktikutveck
ling använder vi därför begreppen
flyg-, stril-, bas-, ledning- och sa m
ba ndsta kti k.
Var någo nstans på den vertik,da
skalan vi befinner oss, har emell ertid i
detta sammanhang mindre betyde·lse.
Tyn gdpunkten ligger dock på flygkom
mandonivå (s k taktisk ni vå).

eTS uppgifter
Flygvapnet har nyligen en enhet fö r
taktikutveck ling satts upp i
M almslätt. Denn a ben ämns
Ce ntral TaktikSamordnin g
(CTS). Det är en stabsenhet
med uppgift att leda, sa m
ordna, stödja och stimulera
utveck lingsarbetet in om tak
tikområdet. CTS ingår tills
vidare i flygstaben (FS/CTS).
Taktikutveckling är mån
ga gå nger en typ av studiearbete oc h
forskning som övergår i prov och fö r
sö k. Den följs av eventuella för
ändringar i de materi ella och perso
nella resurserna samt utmynnar i
utbildning oc h övningar.
M ed dagens förutsättningar för kri g
föring - so m känn etecknas av högt
tempo, stor rörl igh et, stor eldkraft och
tekniskt avancerade vapensystem 
fö lj er även krav på att snabbt och
framsynt kunn a förändra stridssätt allt
efter lägets krav. eTS uppgift är att i
fred, kris och krig kunna ge underlag
för dessa förändringar.
CTS uppgifter i fred kan sammanfat
tas enligt följande:

CENTRUM
tidsförhållanden fatta rätta beslut sa mt
vidta riktiga åtgärder.

fig 1

Taktikbe2reppet

Taktikbegreppet
Ta,ktik är ett stridssätt där ibland tekni
ken får styra uppträdandet. I andra fall
får önskat uppträdande styra utform
ningen av de tekniska systemen.
Stridssättet fö r den enskilde, fö r för
band och för grupper av förband
påve rkas sinsemellan oc h i olika hög
grad . På grund av denna ö mses idiga
påverkan är det i detta sa mmanhang
inte meningsfullt att närmare försöka

Op

Taktik
Stridsteknik
Arb.-metodik

ers skall:
~

Bild 1 visar även en annan skärning
- den horisontella . Här är figuren sku
ren i del program. Man talar då om
flyg(förbands)taktik, striltaktik, basta k
tik o s v.
Eftersom dessa delsystem med sina
framförallt
tekni ska
komponenter
påverkar helh eten vad gäller in sats
och verkan med flygstridskrafter, faller
det sig naturligt att även tala om taktik
i rent systemmäss iga termer.

Med hjälmmonterade sikten styrs vapen och
radar. I Israels flygvapen finns ett sådant sy
stem på förband. Och det franska nyprojektet
Rafa/e provflygs med liknande sikteshjälpme
del.
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Utveckla taktiken för i drift varilnde sy
stem oc h funktioner inom Flygvapnet
med hänsyn till krigets krav.
~ Samordna pågående och framtida verk
sa mheter inom taktikutvecklingsområ
det.
~ Medverka i utarbetande av taktiska an
visningar.
~ Medverka i ÖB:s arbete med framtag
ning av lufthotb ild.
~ Utvärdera underrättelser i syfte att kon
sekven sbes kriva deras inverkan på egen
taktik oc h egna system sa mt därvid före
slå eventu ell a förändrin ga r.
~ Utvä rdera inverkan av telekrigsinsatser
på egna och angriparens system och
taktik sa mt utforma taktik för utn yttjan
de oc h lednin g av telekrigsresurser.
~ Ansvara för framtagning oc h utformnin g
av resurse r i fred och krig för förändring
och anpassning av tekhiska system.
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Fig 2
~

-

Etab lera och upprätthålla en nära ko n
takt med FMV, staber, takti ska chefe r
oc h förband samt med forsknin gs- oc h
indu striorganisationer såväl inom som
utom landet.
~ M edverka i undervisningsverksa mh et
inom taktikområdet.
~ Biträda vad gäller taktiska övervägan
den vid målsättning och specifikation
av nya system.
~ Stödja verksamheten med taktikutveck
ling vid förband och skolor.

VERKSAMHETSPRINCIP

CTS

~

••

Diskussioner
Beslut

--

- - - - - - -

--

- -~

Dok

- --- ------- -- - -----

Förslag till åtgärd

ers roll
Våra system är i dag och blir än m e r i
framtiden mycket kompl exa. Men sy
stem en är inte bara tekniskt komplexa.
D e är även komplexa i så motto att de
betjänas av flera grupper av männis
kor, vilka är sammankopplade och
inbördes beroende. I denna typ av
system är det omöjli gt att separe ra tek
niska faktorer från sociala - männi
skan är alltid en d e l av problemen och
alltid en del av lösningarna.
Det tycks som om d e nya systemen
medför ett genombrott för en ny krigs
konst. Det är emellertid nödvändigt att
d e tekniska föruts ättningarna blir
genomlysta och att möjligh eterna görs
tydliga. Det är också nödvändigt att
tekniken utformas runt m änniskan, hen
nes egenskaper och krav. M en framför

En

ny

~

FÖRB

~

FMV
IND

~
~

•
•

CTS

CFK

~
~

CEl

~

CFV

Verksamhet
(modellering, sul, provning,
övning, (J rojekO

Utvärdering
Beslut

allt m åste individerna i organisation en
medverka i utveckli,ngsarbetet. D etta
gä ll er inte minst taktik- och systemut-

------- - ----~

Dok

veckling. Hela organisati o ne ns kreati
vitet måste tas till vara.
Ingen organisation kan fungera på

JA 37-sim latorn vässas ytterligare

modi
fiering
av Flyg
vapnets JA 37-simu
latorer är just nu inne i
ett intensivt skede. Det
gäller det fortsatta ar
betet som i sin slutfas
skall medge anfall mot
stora målförband.
Projektet går under samlings
namnet SULUPP etapp 2. Un
der SULUPP etapp 1 (som nu
är införd på samtliga JA 37
simulatorer) har FFV, SAAB
SCANIA och Ericsson Radar
Electronies infört fl ygp lanslika
enheter sa mt radarsimulator i
simuIatorn. M ed den lösningen
finns fl era fördelar, som man
nu spinner vidare på. Dator
programmen som används i
systemsimu'l ato rer vid SAAB
SCANIA i Linköping, Ericsson
Radar i Mölnd al och i delar av
Flygvapnets JA 37-s imulatorer
är nu Ilikvärdi ga, varför Flyg
vapn et har gjort en kostnadsef
fektiv in vestering för framtiden.
En annan fördel är att pro
gramvara och enheter till flyg
plan kan utprovas i en trä
nin gss imul ator som har bättre
takti skt operativa fö rutsättning
12
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ar än en testri gg eller systemsi
mulator hos en tillverkare. Fle
ra sådana prov har reda n ut
förts med gott resultat, inte
minst med tanke på det inten
siva fl ygtid suttaget som simula
torn har. För närva rand e tas
det ut tio gå nger mer flygtid i
simulatorn än i ett enstaka flyg
plan under sa mma ti d.
SULUPP etapp 2 innebär, att
man går vid are och utnyttjar
den nya radars imul eringens
möjligheter, som kan bjuda
avsevärt flera mål och mer
verkligh etstrogen störning, än
det gamla systemet. Inför den
arbetssituation som simulator
instruktören då ställ s inför,
rä cker inte den presentation
som i dag finns på in struktörs
stationens bildskärmar. Den är
helt enkel för röri g och svårö
verskåd li g, när instruktören
skall spe la sina olika roller
med framgång.

Många roller
Att vara lärare, flygledare, ra
darj aktl edare, rotetvåa med
jaktlänk suppträdande oc h kor

rekt radiokommunikation samt
förare av målförbandets alla
flygplan, störoperatör i de en
skilda målflygp lanen i stort sett
samtidi gt, kräver en annan och
bättre instruktörss tation än den
som finn s i dag. Om hur den
instruktörsstationen skall se ut
handlar arbetet inom projekt
gruppen.
Rent konkret kommer tre
nya och större bildskärmar
(29") i färg att införas. Innehål 
let på dessa skärm ar blir helt
nykomponerat med modern
design och med s k mus
hanterin g.
En av skärmarna innehåller
scenariot för uppställning av
eget flygplan med omvärld
sa mt mål med tillhörande faci
liteter. De mu sstyrda, nykon
struerade menyerna är lättolka
de trot s att de i n nehå IIer stor
mängd med information. En
övningsbank med färdiga öv
nin ga r, som korresponderar
emot anvi sningarna för typin
flygning och jaktutbildning, in
förs oc kså . I dessa övningar
finns färdi ga målgrupperingar.
In struktören kan emellertid en
kelt fö rändra delar av övning

en, efter eget bedömande.
En annan bildskärm visar en
kartbild, där man kan följa det
geografiska skee ndet i färg,
med v äl komponerade symbo
ler för olika måltyper, beordrad
väg för målförba nd et, hjälpme
del för jaktstridsledning m m.
På den tredje bildskärmen
finns en mer verklighetslikt
in strumentbräda
I
uppritad
korrekta färger, så att instruktö
ren inte skall behöva leta med
bli cken efter information. Dess
utom in fö rs olika fasta och
bl inkande färgfä lt runt avritade
instrum ent och strömbrytare,
så att ett felgrepp aven övande
förare direkt uppmärksammas
av in struktören.
Dessutom görs viss omflytt
ning av in struktörsstationens
öv ri ga kontroller för att ge en
mer lätta rbetad miljö och för
att till åta att det vid vissa om
fattande övningar finns plats
för två in st ruktörer.

F 16 i bräschen
Arbetscykeln kan sägas ha sitt
nav på simulatorn vid F 16. I
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lång sikt om olika avdelningar inte
kommuni cerar med varandra. Ju stör
re inbördes beroende mellan avdel
ningar som föreli gger, desto större be
hov finns det att samordna deras akti
viteter. Detta måste göras med infor
mation och styrning i ol'ika form er. Det
behövs alltså något slags sam stämmig
het mell an delarna, speciellt i fråga
om delarna s förh ållande till helheten.
Annorlunda uttryckt måste en organi
sation genomsyras av vissa föreställ
ningar som åtmin ston e till viss del är
gemen sa mma för alla avdelningar,
åtminstone för de avdelningar som
uppvisar ett stort inbördes beroende.
Engagemanget i taktik, taktikföränd
ring och taktikutveckl'ing är ett sådant
" kitt" som för Flygvapnets del medver
kar till att hålla sa mman o rgani satio
nen oc h bidrar till att hålla taktiken
levande . Men detta kräver ett aktivt
deltagande av organi sationens med
lemmar. Behovet av samordning av
taktikutvecklingen är väl dokumente
rad. Detta betyder inte, att man i Flyg
vapnet tidigare gjort ett mindre gott
arbete. Det är snarare så, att med
nuvarande utveckling av teknik och
uppträdande ökar kraven på att bättre
samordna och utnyttja de resu rser som
står ti II förfogand e. CTS skall därför
ses som en katalysator för taktiska
ideer sa mt som samordnare av verk
sa mh et.
projektgruppen - som är sa m
mansatt av person er från
JA 37-förband, flygstaben, FMV,
FFV och SAAB-SCANIA - är
kapten Börje Ekstrand (F 16/
Se M ) en central figu r. Han har
befattningen SUL-systemledare
för Jaktviggen, vilket innebär
att han skclll ha den sa ml ade
bilden över övningar och simu
latorns operati va möjli gheter.
Två andra tunga namn i för
band sgruppen är ka pten Bengt
Östervall (F 4/Se NN) sa mt
kapten Janne Mood (FBS).
I det pågående utvec klin gs
arbetet mås te den sammanhål
lande SUL-systeml edaren ha
en mängd kun skaper och egen
skaper för ett bra slutre-sultat:

Hur skall det ske?
En I igt bild 2 kommer idee r, förslag,
uppdrag ell er ord er in till CTS . En del
av dessa kan komma från förband ,
FMV, industrin - andra från fl ygstaben
oc h åter andra initiera s internt i CTS .
Vid CTS di skuteras oc h an alyseras
därefter dessa ideer och förslag. Man
utarbetar ett försl ag till åtgärd som syf
tar till att pröva försl agen i någon form
av verksamh et. Dessa förslag går
sedan till an svarig ledningsc hef i flyg
staben, som fattar bes lut om utveck
lingsarbete i form av uppdra g eller
proj ekt.
Så dras verksamheten igån g. Upp
dragen eller proj ekten kan rikta sig till
förband, skolor, FMV eller industrin. Så
småningom leder det hel a till en slu
trapport som utvärderas av CTS. Däref
ter arbetar CTS fram ett si uti igt förslag
till åtgärd som ställs till funktionsan
svarig chef som CFV, CFI< eller C El .
Dessa fattar slutligt beslut om åtgä rd
och sätt för genomförande av denna.
CTS är alltså en stabsenhet med uppgift
att leda och samordna verksamhet so m
genomförs någon annan stan s, t ex vid
förband, skol a ell er industri. Härm ed
har vi kanske funnit ett bättre takti skt
grepp ell er en ny systemutveckling
som gagnar vår krigsuppgift.

4) Ha uthållighet i ett långdra
som ingen tidigare utfört.
har sin motsvari ghet någon
get projekt m ed många sam
De egenskaperna har Bö rj e Ek
annanstans i världen. - Svensk
manträden och långa pass strand!
teknik och dito tekniker är do
med pannan i djupa veck
Inom Fl ygva pnet ve t vi , att
kum enterat av mycket hög,
fram för datorskärmen.
intern ati onell kla ss. En trygg
våra " nya" JA 37-simulatore r 5) Att inte låta sig nedslås av
•
som de komm er att se ut efter h~!
de m otgånga r som oundvik
ligt inträffar i ett projekt som den pågåe nde modifi erin gens
rör sig inom det nya okända, slutfas i slutet av 1993 - inte

En av bildskärmarna visar en kopia av kabinens
Instruktörens arbetskarta och en av de många dia
instrumentpanel och kabinens reglage. I nuläget
Iogrutorna. "Jakt" för manövrering av det kom
är de två centrala delarna, instrument och vapen
plexa scenariot, som utgör den totala miljön för
hantering i stort sett klara. Resten är under redi
den tränande flygföraren_ - Via dialogrutan Jakt
gering/konstruktion.
kan instruktören bestämma alla parametrar för
jakten såsom beväpning, bränsle, väder, baser, m m.

1) Vara aktiv förare i systemet

med kunskap om den senas
te programeditionen i flyg
planets datorsystem .
2) Vara aktiv och duktig SUL
instruktör med ingående
kunskap om hur varje sy
stem är .simulerat och hur de
begränsninga r som finns i
ett simulerat system yttrar
sig vid träning i simulatorn.
Veta hur ö vninga rna är upp
lagda och hur utbildningen
bedrivs, både i luften och i
simulatorn.
3) Kunna hantera pe -baserade
rit- och ordbehandlingspro
gram.
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• • Resultatet av disku ssioner samt
besluten och motiv för dessa doku
mentera s. M an bygger inom CTS där
med upp en datakunskapsbas som kan
komma till användning i ett komman
de läge samt även avses använda s
under krig som hjälpmedel i föränd
ri ngsa rbetet.
Det är vikti gt att påpeka, när CTS
funktion eller roll i Flygvapnet diskute
ra s, att bild andet av CTS inte på nå got
sätt ändrar på vare sig ansvar för tak
tikutveckling eller befogenhetern a för
chefer att beordra verksamhet.
Ch efen för CTS har ingen formell
befogenh et att beordra någon verk
samhet utanför den egna organi sati o
nen. Inte heller har han övertagit an
svaret från nuvarande c hefer inom
Flygvapnet att bedriva taktikutvec kling.
Vad han i ställ et kan göra är att leda
och samordna ideer, förslag och verk
samhet sa mt att skapa resurser för att
stödja respektive chefer i dera s arbete
med taktikutvecklin g.
CTS skall vara ett verktyg med vilket
taktikutvec klingen kan drivas kraft
fullt och målinriktat.
För att göra detta behövs alla s vår
medverkan - DIN med. Lycka s vi 
och det skall vi - kommer vi att inom
samtli ga delsystem gå en intressa nt
och inn ehållsrik framtid till mötes,
som på ett mycket direkt sätt inverkar
•
på och ga gnar vår kri gsuppgift.

