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Att försvarets ekonomiska kris är allvarlig 
har också framgått av andra utredningar. 
Hösten 1988 lämnade ÖB Försvarsmakts
utredning 88 (FU 88) och Försvarsmakts
ide 2000 (FMI 2000) till regeringen. I FMI 
2000 framhöll ÖB bl a att det är nödvän
digt att statsmakterna minskar försvarets 
uppgifter om den ekonomiska nivån inte 
höjs. 

Mot bakgrund av bl a FMI 2000 beslöt 
statsmakterna att tidigarelägga nästa för
svarsbeslut med ett år till 1991 och att en 
ny försvarskommiUe - FK 88 - skulle till
sättas. FK 88 har till uppgift att lämna för
slag till försvarsmaktens utformning under 
den nya försvarsbeslutsperi'Oden 1991
96. I januari skall kommitten lämna ett sä
kerhetspolitiskt betänkande. Slutrappor
ten skall vara klar i december 1990. Med 
FK 88:s arbete som viktigaste grund förut
sätts riksdagen fatta ett nytt försvarsbeslut 
våren 1991 . 

Försvarets anslag har minskat 

ÖB konstaterar i FM 90, att antalet flyg
och fartygsförband minskat med omkring 
50 proc och fältarmen med omkring 30 
proc under de gångna 20 åren med i stort 
"oförändrade försvarsanslag" . 

Antalet anställda har under tjugoårspe
rioden reducerats med 20 proc och anta
let utbildningsdagar för värnpliktiga med 
35 proc. Trots detta kostar försvarets per
sonal i fast pris 4-5 miljarder kronor mer 
per år 1988 jämfört med 1970. Dessa 
pengar har det varit nödvändigt att om
fördela från materielanslagen. 

ÖB sammanfattar beskrivningen av 
den uppkomna situationen med att kon

statera, att de ökande kostnaderna för 
materiell förnyelse och för personal, be
redskap och utbildningsverksamhet till
sammans har orsakat försvarets ekono
miska kris. 

•• För Flygvapnets del kan vi konstate
ra, att vi varit tvungna att minska antalet 
flygdivisioner kraftigt för att kunna upp
rätthålla den kvalitet på förbanden som 
hotutvecklingen krävt. 1968 hade vi 40 
divisioner, i dag har vi 20. Samtidigt inger 
det ekonomiska läget i JAS 39-projektet 
viss oro inför framtiden . ÖB och CFV an
mälde redan i januari 1989, att en förut
sättning för att projektet skall fullföljas är 
att Flygvapnets ekonomiska ram höjs. 
Om så inte bli fallet bör projektet avbry
tas. 

Till bilden hör också att vår ursprungli
ga planering för stril- och bassystem inte 
har kunnat fullföljas på grund av bristan
de priskompensation och kostnadsök
ningar. 

När det gäller Flygvapnets driftskostna
der, har ökade löner och förmåner inne
burit en kostnadsökning från 1987 års för
svarsbeslut på mer än två miljarder kro
nor fram till 1997. 

•• Sammantaget kan man med fog på
stå, att försvarets ekonomiska kris som 
ÖB beskriver den också gäller Flygvap
net. En oförändrad ekonomisk ram leder 
till fortsatt minskning av försvarets och 
Flygvapnets storlek. ÖB talar om en hal
vering vart tjugonde eller trettionde år. En 
sådan framtid måste förutsätta att stats
makterna minskar försvarsmaktens upp
gifter. 

I ett internationellt perspektiv framstår 
bilden av eftersläpning för svenskt försvar 

tydligt. De flesta länder i vår omvärld har 
haft en verklig årlig tillväxt av försvarsan
slagen på 2 till 5 proc. De har på det viset 
kunnat bibehålla antalet enheter och ef
terhand tekniskt förnyat dem i större ut
sträckning än vi . Under den senaste tio
årsperioden har Sverige minskat sina för
svarsanslag med 1,5 proc. Samtidigt har 
Danmark ökat sina med 6, Norge med 25 
och Finland med 40 proc. 

Inga nya säkerhetspolitiska 
utgångspunkter 

Den 16 mars 1989 fattade regeringen be
slut om anvisningar för det fortsatta arbe
tet inför FB 91 . Det är intressant att note
ra, att den säkerhetspolitiska inriktning 
som låg till grund för 1987 års försvarsbe
slut även i fortsättningen skall vara den 
viktigaste grunden för "totalförsvarets 
långsiktiga studier och planering inför 
nästa långsiktiga totalförsvarsbeslut. " 

Relationerna mellan USA och Sovjet
unionen är nu bättre än på länge. Men 
den utveckling som lett fram till dagens si
tuation är nära förknippad med den fort
satta inre politiska och ekonomiska ut
vecklingen i Sovjetunionen och Östeuro
pa. Osäkerheterna vad gäller den framti
da utvecklingen inom detta område kan 
väntas kvarstå under lång tid. 

Regeringen sammanfattar de säker
hetspolitiska utgångspunkterna med att 
konstatera, att vi måste räkna med att ut
vecklingen kommer att präglas av väx
lingar mellan perioder av samarbete re
spektive spänning mellan stormakts
blocken . Sådan växlingar bör inte läggas 
till grund för vår egen säkerhetspolitiska I 
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Operativa förmågor 

'\ 

Övervaka vårt territorium och luftrum 

Hävda vårt territorium och luftrum 

Skydda sjö- och luftfart och andra svenska intressen 

r-

Initialeffekt mot inledande mark-, sjö- och 
lufttransoorter 

Skydd av infrastruktur 

Försvar av infallsportar 

Slå inledande luftlandsättningar och landstigande 
förband 

r-

Försvåra anl:riparens fortsatta styrketillväxt 

Begränsa fortsatt utbredning 

Bryta angriparens anfallskraft 

neutralitet. Ett sådant försvars möjligheter 
i krig blir alltså avsevärt lägre än dagens . 
På motsvarande sätt profileras försvars
maktssammansättningarna mot förmå
gorna tröskeleffekt respektive uthållig 
strid . . 

•• FM 90 visar att det med en oföränd
rad ekonomi (nivå e) blir nödvändigt att 
välja mellan endera av de tre förmågorna, 
I, T eller U . Med en ramhöjning och en år
lig ökning på ca 2 proc (nivå B) kan ambi
tionen ökas till två alternativ, där det ena 
kombinerar territoriell integritet och trös
keleffekt, det andre territoriell integritet 
och uthållig strid. Först på ytterligare en 
högre ekonomisk nivå (nivå A = ÖB:s 
förslag) kan alla uppgifterna lösas, d v s 
FB 87 :s ambitioner bibehållas! 

Möjligheterna för försvarsgrenarna att 
konstruera lösningar profilerade mot de 
operativa förmågorna varierar. För Flyg
vapnets del anser vi, att flygstridskrafter
nas egenskaper gör dem särskilt lämpliga 
att hävda vårt territorium i fred, kris och 
neutralitet och att tidigt vid ett angrepp 
sättas in mot angriparens luft-, sjö- och 
marktransporter. Med andra ord kan man 

planering. Kortare perioder av minskad 
spänning bör inte tas till intäkt för minska
de ambitioner, lika lite som ökade mot
sättningar mellan stormaktsblocken bör 
leda till förhastade eller överdrivna reak
tioner på det säkerhetspolitiska området. 

Lägre operativa krav 
måste övervägas 

Redan 1988 stod det klart att de ekono
miska ramar som avdelats i försvarsbeslu
tet 1987 inte skulle komma att räcka för 
att I'ösa de uppgifter beslutet innebar. I 
FMI 2000 redovisade OB problembilden 
i stort. Slutsatsen var, att det för att ge
nomföra FB 87 behövs ett ramlyft i nästa 
försvarsbeslut samtidigt som försvarsan
slagen måste öka med 3 proc årligen. 
Mindre ökningar eller oförändrad nivå 
kräver att statsmakterna minskar försva
rets uppgifter. (Bild 1, FV i FM 90.) 

En av huvudfrågorna i FM 90 har därför 
varit, att lämna exempel på framtida för
svarsmakter konstruerade på sådant sätt 
att de kan lösa en eller flera särskilt angiv
na uppgifter på ett önskat sätt, medan 
andra uppgifter eftersätts eller helt bortses 
ifrån. 

Av många skäl är det ingen framkomlig 
väg att beskriva lägre ambitioner för för
svaret genom att exempelvis satsa huvud
delen av ramarna på en försvarsgren eller 
några få vapensystem. Inte heller är det 
realistiskt att utgå från antaganden om att 
försvaret av vissa landsändar avsevärt 
skall eftersättas eller utebli. 

•• OB har i stället valt att uttrycka för
ändringar i försvarsmaktens uppgifter i 
termer av "operativa förmågor" . FB 87 
ställer enligt OB analys i FM 90 tre grund
läggande krav på vår förmåga. Dessa är: 
Territoriell Integritet (I), Tröskeleffekt (T) 

och Uthållig strid (U). Genom att variera 
tyngdpunkterna mellan dessa och storle
ken på var och en blir det möjligt att 
konstruera exempel på försvarsmakts
sammansättningar med lägre ambitioner 
än vad som förutsätts i FB 87. (Bild 2). 

Vill man förklara det med andra ord 
kan man säga, att den modell OB valt be
skriver alternativa sätt att utnyttja försva
rets samlade effekt sett mot ett brett tids
perspektiv från fred över ett kris- och neu
tralitetsskede till krig. Genom att variera 
tidpunkt för detta effektuttag samt syftet 
och sättet att göra det, kan man beskriva 
olika "operativa förmågor". 

Ett försvar utformat enbart mot förmå
gan territoriell integritet dimensioneras 
exempelvis för att verka i fred, kris och 

FY:. effektlfönnåga 
1990-talet 

säga, att territoriell integritet och tröskel
effekt är de operativa förmågor som sär
skilt kräver starka flygstridskrafter . 

Vi brukar också säga, att vår förmåga 
till hög tröskeleffekt är en förutsättning för 
att försvarsmakten i sin helhet skall kunna 
mobilisera. På det viset finns egentligen 
inget motsatsförhållande mellan tröskel
effekt och uthållig strid genom att den för
sta faktiskt är en förutsättning för den and
ra. 

-Mot den här bakgrunden har vi också 
funnit, att det är svårt att konstruera profi
lerade exempel på framtida flygvapen 
uppbyggda enbart mot tröskeleffekt re
spektive uthållig strid . Variationerna be
gränsas i stort till antal och typ av vapen 
till flygsystemen samt till utbyggnaden av 
bassystemet. 

Bi/d 3 

FY:. effektlförmåge 
2000-talet 

Investering JAS 39 
Vidareutveckling 

av JAS 39 
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lAS 39 - viktigaste 
fram tidsfrågan 

Flygvapnets arbete i FM 90 har till stor del 
cirkulerat kring JAS 39-projektet. I de
cember 1988, samtidigt som arbetet med 
FM 90 just inletts, anmälde Försvarets 
materielverk (FMV) att JAS 39-projektet 
kommer att behöva ökade ekonomiska 
ramar. Vi kunde alltså tidigt konstatera, 
att ett flygvapen av dagens styrka och om
fattning uppbyggd på JAS 39 kommer att 
kräva ramökningar som i stort motsvarar 
nivå A i FM 90, d v s ÖB:s förslag. 

Frågan är då hur ett flygvapen på lägre 
ekonomiska nivåer än nivå A skal,! se ut. 
Till att börja med kan vi konstatera, att 
den typ av utredningsarbete som genom
förts i FM 90 till stor del behandlar avväg
ningar mellan närtid och framtid. För 
Flygvapnets del handlar det om hur 
mycket som skall satsas på vår förmåga 
under 1990-talet i form av återtagning av 
brister och vidareutveckling av vårt fina 
arv i vid bemärkelse. Mot detta måste vi 
väga behovet av investeringar i vår förmå
ga omkring och efter sekelskiftet i form av 
både anskaffning och vidareutveckling av 
JAS 39 inklusive vapen och stödsystem. 

Arbetet med Flygvapnets del i FM 90 
har därför till stor del gått ut på att studera 
alternativa avvägningar över tiden, men 
naturligtvis också avvägningar mellan oli
ka system inom varje tidsperiod. De va
riationer som studerats har främst varit 
kvalitativa och kvantitativa ändringar i 
JAS 39-projektet. Det har också varit nöd
vändigt att granska konsekvenserna av att 
senarelägga eller helt stryka viktiga mate
rielobjekt ur planeringen - t ex flygburen 
spaningsradar (PS 890) och tungt styrt at
tackvapen (TSA). Även fredsorganisatio
nen - eller grundorganisationen som den 
numera kallas - har det varit nödvändigt 
att variera. 

Den övergripande målsättningen med 
avvägningarna har varit att nå en utveck
ling över tiden som svarar mot angiven 
operativ och ekonomisk inriktning och 
som inte medför påtagliga effektsvackor 
samtidigt som handlingsfrihet behålls in
för 2000-talet. (Bild 3). 

FM90 

bara ett av flera underlag 


Resultatet av FM 90 för Flygvapnets del 
sammanfattas på bild 4. Det är viktigt att 
komma ihåg, att FM 90 i första hand är att 
betrakta som en konsekvensbeskrivning 
av hypotetiska förändrade ekonomiska 
och operativa förutsättningar. FM 90 är 
alltså inte ett underlag för planering ur vil
ket statsmakterna förväntas peka ut en 
lösning som skall gälla i FB 91. 

FM 90 skall nu granskas av försvars
kommitten och utgöra ett av flera under
lag inför kommittens slutrapport. FK 88 
har naturligtvis som uppgift att behandla 
fler frågor inför totalförsvarsbeslutet 1991 
än vad FM 90 behandlar, exempelvis be

Bi/d 4 

FV:s inriktning fram till år 2011 i FM 90 

21 div JAS 39 
TSA 
890 

18 div JAS 39 
890 
-1 Flj 2001 

16 div JAS 39 
-2 Flj 1996 

12-15 div JAS 39 
-2 Flj 1991 

hov av insatser inom övriga delar av total
försvaret. 

FB 91 skall avse försvarets utformning 
under perioden 1991-96. Men det skall 
också innehålla en inriktning för perio
den 1996-2001. Statsmakterna har också 
begärt en redovisning av konsekvenserna 
på längre sikt av de olika exemplen. Det 
är därför bilden visar Flygvapnets inrikt
ning med en så avlägsen tidpunkt som år 
2011. Man måste då komma ihåg, att 
osäkerheterna på så lång sikt i de flesta av
seenden är betydande. Dessutom förvän
tas minst fyra försvarsbeslut i praktiken 
komma att påverka försvarets utformning 
2011. 

Syftet med att ha detta långsiktiga per
spektiv är helt enkelt att kontrollera om 
den planering man gör för 1990-talet ska
par stora svårigheter på längre sikt, exem
pelvis av typen stora samtidiga 'behov av 
materielomsättning som kräver stora in
vesteringar under kort tid. 

Sammantaget kan man säga, att FM 90 
är ett av flera underlag inför FB 91. FM 90 
visar på konsekvenserna för försvarsmak
ten med angivna ekonomiska och opera
tiva förutsättningar. Konstruktionerna av 
exemplen har gjorts på ett profilerat sätt 
för att skillnaderna skall bli så tydliga som 
möjligt. FB 91 kommer säkert att bli nå
gon kombination av olika exempel från 

Ekonomiska 
nivåer 

17 div JAS 39 
TSA 
890 
-1 Rj2001 0 

13 div uti fpl 
TSA 
-1 Flj 1991 
-1 Flj 1996 

FM 90, där statsmakterna med delvis 
andra utgångspunkter väljer väg. 

ÖB:s förslag - nivå A 
- ingen upprustning 

ÖB:s förslag - nivå A - innebär att 1987 
års försvarsbeslut kan fullföljas. JAS 39
projektet genomförs enligt den ursprung
liga planen. Inriktningen är ett Flygvapen 
med 21 divisioner JAS 39. 

En fjärde division i j 35j organiseras vid 
F lO/Se S 1991. Stril- och bassystemen 
utvecklas för att möta de framtida hotför
ändringarna och för att tillgodose JAS 39:s 
behov av ledning m m. Fjygburen spa
ningsradar (PS 890) anskaffas. 

Det är endast på denna ekonomiska ni
vå sam JAS 39-projektet kan fullföljas en
ligt intentionerna i 1982 års riksdagsbe
slut angående flygsystemet JAS 39 Gri
pen. 

B-nivån, 

en handlingsfrihetsnivå 


På nivå B redovisas två exempel. Avsikten 
är att i det ena ge avkall på förmåga vad 
gäller uthå II ighet - exempellT (Territoriell 
integritet och tröskeleffekt). I det andra 
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Försvinner i C-nivån 



?b,~Ia.~S1~Q_~! skulle uppstå vid ett försöK 

il~ ;g~V.~~~(~,~,;d t ~? 'l,9~p'roj~ktet med 
en ~of9r~np~dte~oQ,~ml . . Att riSKera att 
behöva avbryta projekte. ·redan i slutet av 
1990-talet samtidigt som man redan i F.B 
91 måste besluta om omedelbar nedlägg
ning"avtVå flbttil)eiieder till en utveckling 
av Flygvapnet som förhoppningsvis rA po
litiker är beredda alt ta ansvar för. 
. .. Slutsatsen av detta är att såvä"", '-'ex" e-m- R- el 

U somT måste bygga på utländsk flyg
plananskaffning. Det är i detta samman
hang värt att komma ihåg, att ÖB oen 
CFV i januari i år anmälde till regeringen 
som sin UPRfattning, att lAS 39-projektet 
bör. dl/hmas om FIy~apnets ram inte 
höjs" 

S{!.ännande tider. 


