1:7 1:7 Överbefälhavaren är ansvarig för och leder per
spektivplaneringen. Men försvarsgrenarna deltar i stor
omfattning - dels med underlag i form av ideer, för
band och kostnadsberäkningar, dels genom medver
kan i gemensamma krigsförloppsstudier och analyser.
Flygvapnets syn i perspektivplaneringen, dess utblick
mot sekelskiftet år 2000, kan i starkt komprimerat skick
presenteras enligt följande.

***

I

-

•

ÖB:s perspektivplan del l presenteras här (sid 10-16) i två artiklar. Då bildmaterialet
är gemensamt har av layouHekniska skäl artiklarna placerats ovan - resp nedanför det
ta, som därmed tiänar som skiliemur. • Den ena, som speciel/r tar fram flygvapnets
roll i deNa sammanhang, har lagts överst - med bredare spalter och i något större sril.
Den andra, som förfaNats av försvarsstaben och som har en mer övergripande karak
tär, återfinns nedtill - i smalare spaJrer och med något mindre sri/ . • Med denna
bruksanvisning hoppas Red aH läsaren lättare skall finna läsrytmen .

UtbHckmot
sekelskiftet

**

Efter ett års studier presenterade Over
befälhavaren i februari sin "perspektivplan
del 1 " . I denna artikel presenteras - starkt
förkortat - innehållet i planen. Det är viktigt
att komma ihåg att del 1 av perspektivplanen
är en ideskiss - en utblick mot sekelskiftet
- och inte ett slutligt förslag till hur försva
ret skall vara uppbyggt på 1990-talet.

**

Av överstelöjtnant Lars Göran Rydkvist

.
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om grund för hela perspektiv
planearbetet Iigger de anvis
ningar som regeringen lämna
de ÖB i november 1977. De inne
håller ett antal helt avgörande styr
ningar och förutsättningar, där de
viktigaste behandlar:

S
•
•
•
•

säkerhetspolitiska grunder ;
ekonomiskt studieintervall ;
alternativa uppgdter för försva
ret;
den allmänna värnplikten.

En av de absolut viktigaste frå 
gorna som regeringen behandlar i
sina anvisningar är vilka uppgifter
som försvaret ska kunna lösa i fram
tiden. Regeri ngen konstaterar. att
det - med en förlängning av nuva
rande försvarsram och med de tren
der man nu ser vad gäller kostnads
utvecklingen - inte kommer att
vara möjligt att på sikt behålla de
uppgifter försva ret har i dag.
M a o : Politikerna medger nu öp
pet, att man i framtiden är beredd
att ta större säkerhetspolitiska ris
ker. - Detta måste anses vara ett
sensationellt medgivande!
Hur ska då ett försvar, byggt på en
förlängning eller en minskning av

FLYGvapen NYTT nr 1/78
presenterades översikt
ligt regeringens " Anvis

ningar för perspektivplane
ringen avseende det militära
försvarets utveckling efter är
1982". Vidare beskrevs ar
betsgången . - ÖB har nu
överlämnat sin " Perspektiv
plan del 1" till regeringen.
Denna plan är den första i en
serie av planer. Nästa - "Per
spektivplan del 2" - kommer
att redovisas i mitten av 1980.
Syftet med " Perspektivplan

del 1" är att i ett tidsperspek
tiv av 15 - 20 år framåt i tiden
belysa den roll försvarsmakten
- under skilda ekonomiska
förutsättningar och med varie
rande inriktning - kan spela
i en framt ida svensk säkerhets
politik. - Dessutom är syftet
att pröva olika försvarsmakts
utformningars förmåga att
möta skilda framtida konfl ikt
situationer.
När det gäller den milt iiirtek
niska utvecklingen är super
makterna ledande . Deras strä
van är att bevara balansen dem
emellan . Det pägar därför en
ständig kamp om medel och
motmedel. Denna utveckling
far konsekvenser för vära för
svarsbetingelser, men ger även
nya möjligheter för vårt fö r
svar.

tek
niska utvec klingen leder inom
omräden till förändrade förut
sättningar för vårt försvar. Den
förbättrade spanings- och led
ni ngsförmägan samt den öka
de vapenverkan gö r att en an
gripare lättare kan bekämpa
oss . Vi måste anpassa oss till

nuvarande ekonomi, vara samman
satt? Vilka uppgifter ska det kunna
lösa?

Regeringen har
valt att beskriva två olika säkerhets
politiska utvecklingar i vår omvärld .
- 1) Den första bygger på att ut
vecklingen går mot sådana relatio
ner mellan stormakterna, att det är
mycket liten sannolikhet för att
dessa ska komma att engagera sig i
en storkonflikt i Centraleuropa. De
konflikter som i ett sådant läge kan
tänkas uppstå bygger på förutsätt
ningen, att endera maktblocket fin
ner sina positioner försämrade i så
dan grad , att det tar risken att ge
nomföra en överraskande operation
för att skaffa sig förbättrade positio
ner. En framstöt av det här slaget
syftar ti II att genom dess snabbhet
oc h begränsade geografiska om-

Flygvapnet i ÖB:s
perspektivplan 1
fattning ställa huvudmotståndaren
inför ett fullbordat faktum. Den tor
de främst kunna bli aktuell i flank
områden. T ex i Skandinavien. 
Regeringen kallar denna situation
för "g rundide 1".
2) Den andra säkerhetspolitiska
utvecklingen förutsätter, att det i
framtiden kommer att vara fullt möj
ligt att stormakterna kan komma att
engagera sig i ett konventionellt
storkrig i Europa. Sådana situatio
ner förutsätts dock växa fram under
relativt lång tid , vilket framför allt
innebär att värt försvar antas kunna

få en god förvarning . - Regeringen
kallar denna situation för "grundide
2".
På den mellersta och låga ekono
miska nivån ska alltså försvarsmak
ten antingen utformas för att möta
angrepp av överraskande karraktär
enl " grundide 1" eller ett konven
tionellt storanfall efter relativt god
förvarning enl "grundide 2". Det är
bara på en övre ekonomisk nivå som
försvaret ska kunna klara båda upp
gifterna - eller som det i studie
sammanhang ofta heter: "balanse
ras mot de båda grundideerna".
~
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detta likaväl som vi själva mås
te utnyttja motsvarande möj 
ligheter.
Detta leder till att vi måste
möta utvecklingen på olika sätt
- såsom:
• risk för upptäckt minskas
genom passiva åtgärder i
form av maskering, vilsele
dande åtgärder och ut
spridning ;
• vapen verkan minskas ge
nom fysiskt skydd, rö rlighet
och spridning ;
• att öka våra bekämpnings
möjligheter genom att satsa
på precisionsvapen och på
vapen med läng räckvidd.
Den viktigaste slutsatsen är
dock att den tekniska utveck
lingen ökar förutsättningarna
för en angripare att med utnytt
jande av modern teknik ge
nomföra överraksande an
grepp. Ett sådant angrepp tor
de bli möjligt att genomföra di
rekt u r fredsg rupperingen.

1987

Ett angrepp mot Sverige
kommer troligen inte som en
bli xt från klar himmel. Det mas
te först uppstå en ökad spän
ning mellan supermakterna. Vi
har dock under de senaste 30
åren vant oss vid ett relativt
stabilt läge i Europa. Risken för
krig bedöms därför vara rela
tivt liten . Detta förhållande

~ Robotar7

1990

uppfattas som ganska statiskt.
Så kan även den stabila situ
ationen i Norden uppfattas.
• • De militärstrategiska för
hållandena förändras emeller
tid. Supermakternas militära
intresse för det nordligaste
Europa ökar. Av särskilt intres
se är de sovjetiska kärnvapen

_··0.
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2000

ubåtarna i Kola-området, lik
som WP:s förutsättningar att
kunna påverka NATO:s sjöför
bindelser från Nordamerika till
Europa.
Detta talar således för att det
nordiska omradet under tiden
fram till sekelskiftet fär en
ökad strategisk betydelse.
Denna utveckling är oroande. ~

Försvarsmakten
i den svenska
säkerhetspolitiken
11

Vilka

konse
kvenser får då dessa tv å grundideer
för utformningen av ett framtida
flygvapen?
Vi kan först konstatera att flyg
stridskrafterna med den kontinuer
liga utbildningen och med fö rmågan
till snabb kraftsamling har en ut
präglad inbyggd förmåga att kunna

-

möta överraskande angrepp. Men
det är viktigt att komma ihåg , att den
typ av angrepp som regeringen för
utsätter i "g rund iden 1" inte antas
komma utan någon som helst för
varning . Det är alltså inte frågan om
en blixt från en klar himmel. Vi bör
alltid kunna räkna med en viss poli
tisk förvarning i form av ökande
spänning i vår omvärld. Det här be
tyder att insatsberedskapen normalt

ska kunna hållas låg till förmån för
den dagliga utbildningsverksamhe
ten . Men vi måste ha en sådan sam
mansättning på våra förband att vi
kan utveckla relativt hög effekt in 
nan allmän mobilisering hunnit ge
nomföras - dvs med fredsorganisa
tionens resurser.
Den påtagligaste konsekvensen
av detta blir, att det kan behövas en
ökning av andelen kontinuerligt

Den NORDISKA BALANSEN

-A tt döma av de värderingar som gjorts på
svensk sida har man ingen anledning att räkna
med att grundpelaren i den svenska säkerhets
politiken  alliansfrihet i fred och neutralitet i
krig  skall ändras . Det är heller inte sannolikt
att försvarets karaktär kommer att ä ndras i
väsen tlig grad. Trots att den befolkningsmässi
ga och ekonomiska tyngdpun kt en ligger i Mel 
lan - och Sydsverige, verkar det inte som om de
norra områdena kommer alt {drsvagas mili
tärt .• (Norska försvarsutredningen 1978)
\

·.Den mellan Finland och Sov
jetunionen ingång na VSB-pak 
ten som Finland sa mvetsgrant
iakttar, möjliggör ett militärt
samarbete mellan de bdda län 
derna i en krissituation , So m
noggrant definieras i pakten .
Gemensamma
kri#söunill.gar
under fredstid eller liknande
samarbete på det militära om
rddet skulle däre mot inte öuer
ensstämma m ed Finlands in
ternationella ställning •.
(Fin ske

fbnwarsm inistern

1978)
I-,~-----
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VSB = Vänska ps-, sam arbets
och biständspakten

.Om det suenska
{drsuaret forsuagas
uäsentligt, kan det
leda till en ompröv
ning au den norska
baspolit iken .
Svenskt forsaar är
också viktigt {dr ba
lansen i Norden , 1--\- - '
och den skulle rub
bas i sådana fall -.

-~

(Chefen for for
.svarskommando
Sör-Norge 1978)

. Särskilt kan betonas att Sveri
ges traditionella allian s(rihet
från finländsk synpu nkt är en
gynnsam (aktor . Sveriges star
ka och mångsidiga forsvar stö
der dess neutralitetspolitik,
som har en avsevärd betydelse
{dr aU läget skall /Orbli stabilt i
hela Norden .•

Danmark och Norge tillåter i
fred inte pennanent statione·
rade trupper från andra
NATO-länder eller kärnvapen
på sitt område

Ett starkt svenskt försvar är en
väsentlig förutsättning för att
en nordisk stabilitet skall kun
na bibehållas på låg spän
ningsnivå.

M e d hänsyn
till den strategiska och tekniska

English summary

Swedish
Supreme
Commant
"Perspeclive Plan";
For air defence of important a\
nol only fighter aircraft units arE
cluded but also anti-a ircraft units
greater alt itude coverage than le
and wit h al lweather capability. Cer
such anli-aircraft units w oul d be
cluded in the new " Fire Briga
units. The air defence would incluc
new type of multi-role aircraft ('.
New ') for fighter, attack and recon
issance missions. Great emptlasis1
be put on survivability on the gr01
in order to be able to carry out c
centraled attacks on an aggresso
critical phases of an invasion. ~
technology will permit smaller i
lighter aircraft to be developed an
is possible Ihat the performance re
irements on the flying plattorm ca
be reduced in favour of the weal
systems characteristics. Th is wc
make it possible lo adapt the aircral
simple bases with reduced depend
ce on ground support. - Such a n
Ii-role combat aircrafl is included ir
possible tuture defence slructures
scussed in the report.

(Finska par/amentariska for
svarskommitten 1976)

utvecklingen har ÖB utarbetat
och prövat skilda försvars
maktsstrukturer inom tre olika
ekonomiska intervaller. De
ekonomiska förutsättnihgarna
hade angetts i regeringens an
visningar . Dessa förutsättning
ar innebär , att en utveckl ing
mot den övre delen av det eko-

nomiska intervallet skulle be
tyda att en i stort sett oföränd
rad eller något minskad andel
av samhällets samlade resur
ser skulle tas i anspråk av för 
svarsmakten . En utveckling
mot den mellersta och den
nedre delen av det ekonomiska
intervallet kommer ofrånkom-

ligen att innebära en minsk
ning av försvarets organisation
och antalet anställda i försva
ret eller i försvarsindustrin .
Med dessa samlade förut
sättningar som grund har nio
olika
strukturer
studerats .
Strukturerna har olika operativ
inriktning beroende på om de
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fredstjänstgörande personal jämfört
med i dag, främst för basförbanden.
Detta beror, förutom själva grund
iden, på att hotet mot bassystemet i
framtiden säkerligen blir sådant, att
det blir nödvändigt att tidigt kunna
disponera resurser för bl a fältarbe
ten och ammunitionsröjning.
• • Vilket flygsystem passar då
bäst in i "grundide 1"? - Först mås

te vi komma ihåg att det handlar om
ett flygsystem som tänks ersätta JA
37 i slutet av 1990-talet. Det är därför
varken möjligt eller önskvärt att nu i
detalj definiera ett sådant flygplan .
Inriktningen har därför varit att med
ledning av grundidens krav, den
tekniska och ekonomiska utveck
I ingen samt den framtida hotbi Iden
försöka ange de viktigaste kraven
som måste ställas på flygsystemet.

I det överraskande angreppet in
nebär detta, att flygsystemet måste
vara av sådan kvalitet att det under
kort tid kan ge en angripare stora
förluster. Detta saväl under hans
försök att med' bomb- och attackflyg
bekämpa viktiga förband och kom
munikationer m m, som under hans
försök till styrketillväxt över havet
och genom luften med transportflyg
och helikoptrar.

~

Försvarsmaktsstrukturernas uppbyggnad
Konflikttyper
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Grundide och strukturer

Övre defen
14 miljarder
kr per år

Allsidigt försvar
•

•

~----

1

2

Överraskande anfall

Storanfall

{Vi har inte
mobiliserat)

(Vi har
mobiliserat)

Grundideer

Den första grundiden ansluter närmast till
konflikttyp 3 och innebär för vårt försvar:
Viktigast: Avhålla angriparen från att över
raskande ta del av Sverige - t ex för genom
marsch. Det ska ta för lång tid fö r angriparen
att nå detta mål.
För angriparen : Supermakterna antas inte
vara beredda att binda resurser och hand 
lingsm öjl igh eter under längre tid , Deras möj
ligheter att inledningsvis genomföra stora in
vasionsföretag är begränsade. - EN överras
kande anfall mot Sverige, i syfte att utnyttja
mindre del av vårt land i samband med militär
operation mot den andra supermakten, är där
emot möjligt.
Den andra grundldån ansluter närmast till
konflikttyp 4 och 5 och innebär för vårt för
svar:
Försvarsmaktens huvuduppgift är att avhålla
från angrepp genom att få supermakterna att
anse att invasion mot Sverige skulle kräva allt
för stora styrkor och medför alltför stora för
luster.
För angriparen: Supermakterna antas be
döma omfattande militära operationer utan
kärnvapen möjliga. Anfall mot Sverige i syfte
nå kontroll över hela eller stora delar av Sveri
ge är tänkbart.

är inriktade mot överraskande ,
begränsat angrepp eller stor
anfall. Likaså har det skilt mel
lan struktu rer som varit mate
riellt eller personellt inriktade.
Oberoende av operativ inrikt
ning har i strukturerna ingäen
de förband utrustats med ma
teriel av god teknisk kvalitet.

Verkan mot: Såväl överraskande begränsade operationer som
angrepp som syftar till kontroll över hela eller stora delar av
landet
Hög grundberedskap och förmåga till snabba och successiva
beredskapshöjningar

Grundide 1 (G1)

Grundide 2 (G2)

•

Verkan främst mot:
Överraskande, begränsade
operationer

•

•

Hög grundberedskap, snabba
beredskapshöjningar

•

Verkan främst mot:
Angrepp som syftar till kontroll
över hela eller stora delar av
landet
Successiva beredskapsförstärk- I
ningar

Operativ inriktning
I

:2
Prioritering av:
Prioritering av:
• Mobiliserande
• Snabbt omgrupperbara
och tillförda för
stridskrafter
band
• Verkan mot
• Verkan mot
styrketlllförsel
. styrkeuppbygg
och uppbyggnad nad och utred
ning
:1

:1

Prioritering av:
• Snabbt omgrupperbara
stridskrafter
• Verkan mot
styrketlllförsel
och uppbyggnad

:2
Prioritering av:
• Utgangsgrup
perade och till
förda förband
• Verkan mot
styrkeuppbygg
nad och utbred
ning

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

0)

Mellersta
delen

®

Värnplikt:
minskat vpl-uttag
(85 % ianspråktas)

Värnplikt:
oförändrad

®

Värnplikt:
korttidsutb
(6000 vpl
korttidsutb)

®

Värnplikt:
oförändrad

------ -------- -------- ------- --------Nedre
delen
9 miljarder
kr per år

CD

CD

Värnplikt:
minskat vpl-uttag
(70 % ianspråktas)

I strukturerna förekommer
en del nya ideer. De ökade möj
ligheterna för en angripare att
genomföra överraskande an
grepp, har lett fram till att för
svarsmakten kan behöva för
bättra mobiliseringssystemet
Dessutom har prövats en ide, i
vilken ett antal bataljonsenhe-

Värnplikt:
oförändrad

eR)
Värnplikt:
'minskat vpl-uttag
(70 % ianspråktas)

(])
Värnplikt:
oförändrad

I

ter organiseras främst inom
armen som har förutsatts vara
tillgängliga utan att mobilise
ring anbefallts.
För snabb koncentrering av
dessa förband ingår en relativt
stor flygtransportorganisation.
Luftvärnsrobotförband utrus
tade med robotar med större

höjdtäckning än för närvaran
de och med allväderskapacitet
ingår för skydd .

E

n nytypav
flygplan (JAS) har skisserats
med egenskaper som gör det ~

Bassystemet utformas i detta fall
efter den inriktning som nyligen
lagts fast av CFV som grund för bas
systemets utvec kling.
Strilsystemets
utformning
i
" grund ide 1" bygger i huvudsak på
de strilsystemstudier som genom
förts de senaste åren .

-

• • " Grundide 2" ställer i många
stycken helt and ra krav på flygva
penförbanden. Det finns dock en
viktig ide som är lika aktuell i båda
grundideerna. Vi har funnit att
mycket talar för ett flygsystem av
JAS-typ, dvs ett enhetsflygplan som
kan lösa jakt- , attack- och spa
ningsuppgifter. Den tekniska ut-

vecklingen pekar i denna ri'ktning .
Iden rymmer också kostnads mäss i
ga fördelar vad gäller totalkostna
derna för utveckling , anskaffning
och drift. Osäkerheter finns givetvis
på den tekniska och utbildnings
mässiga sidan . Fortsatta studier ska
öka vår kunskap på dessa punkter.
Karaktäristiskt för " grundide 2"
är, förutom den relativt långa för
varningstiden, att krigsförloppen
antas ta lång tid . En angripare förut
sätts ha som mål att ockupera hela
eller stora delar av Sverige . Det är då
viktigt att försvaret i sin helhet har
förmåga att verka under lång tid .
Angriparen måste vara medveten
om att han under lång tid kommer

att tvingas ta hänsyn till våra för
bands samlade effekt. Genom att vi
har förband som kan verka under
lang lid , kan hans sammanlagda för
luster bli stora även om effekten i
den enskilda duellsituationen inte
behöver vara lika hög som i " grund
ide 1 ".

F ö r flygstrids
krafternas del är det uppen bart, att
ett sådant krigsförlopp kommer att
ställa alldeles särskilt stora krav på
vårt flygbassystem. Vi har funnit, att
endast ett bassystem som bygger på
de ideer som skisserades för B3LA i
attackstudien har möjlighet att i

Nytt flygsystem - ideskiss

Flyg.ya"m. - En ny typ av enhetsflygplan
med jakt-, attack- och spaningsuppgifter ingår
i ett nytt flygsystem (" JAS ny"). Förm~gan att
överleva bekämpning på marken är viktig för

lämpligt att användas för olika
uppgifter såsom Jakt, Attack
och Spaning. Stor vikt har
lagts på att utforma systemet
så att det har god förmåga att
överleva bekämpning på mar
ken.
Amfibieförband av ny typ för
strid i skärgårdsområden har
likaså skisserats. Stor vikt har
även lagts vid den marina
minkrigföringen . Förband ut
rustade med robotar med lång
räckvidd har skisserats .
En ändring av framtida krigs
karaktär kan bli följden av den

tidigare skisserade utveckling
en . Delta kräver en anpassning
av vårt taktiska uppträdande ,
vilket kan påverka krigsför
bandens organisation .
Slutligen kan konstateras att
ingen av de strukturer som
studerats i det mellersta inter
vallet är balanserad mot de
krav som utvecklingen ställer.
Ställs strukturerna inför situa
tioner som de inte är inriktade
mot, har de brister. Dessa
framträder
framförallt
hos
strukturer som inriktats mot att
möta anfall efter förberedelser
och mobilisering. Strukturer

att systemet skall kunna koncentreras mot In
vaslonsföretag I för angriparen kritiska ske
den .
Teknikens utveckling gör att mindre och lät
tare flygplan kan utvecklas, samtidigt som va
pensystemets egenskaper kan komma att
minska kraven p~ vapenbäraren - flygplanet.
Flygplanet kan anpassas till enkla baser, t ex
landsvägar. Beroendet av markutrustning re
duceras
och
bränselförbrukningen
kan
minskas. Basorganisationen kan därför göras
mindre och få större rörlighet. - Detta flyg
system ingår i alla strukturer.

som inriktats mot överraskan
de angrepp har en bättre för
måga i olika säkerhetspolitiska
situationer.
• I den nedre delen av det
ekonom iska intervallet bl i r
denna obalans naturligen än
mer markerad. Härtill kommer
också att försvarsstrukturerna
inte heller har en rimlig förmå
ga att möta de typer av an
grepp mot vilka de i första
hand utformats . De ekonomis
ka resu rserna i detta intervall
är alltså helt otillräckliga för att
försvarsmakten skall kunna lö

sa även relativt begränsade
uppgifter i en framtida säker
hetspolitik. Trovärdigheten av
vår förmåga att fullfölja den
deklarerade neutralitetspoliti
ken kan därmed komma att
ifrågasättas.

S

tudien har
visat, att i den övre delen av
det ekonomiska intervallet är
det möjligt att utforma en för
svarsmakt med förmåga att
möta ett brett register av kon
flikttyper och angreppsfall .
Ett sådant försvar skul1le kunna
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framtiden under långa krigsförlopp
ge handlingsfrihet med flygförban
den. Det flygplan vi ska ha i denna
grundide måste alltså kunna opere
ra från ett utspritt, yltäckande bas
system uppbyggt kring banor av
länsvägstandard . I luften behöver
detta flygplan inte nödvändigtvis ha
samma effekt som det som erfordras
i det överraskande ang reppel. Effek
ten måste dock ligga på sådan nivå,
att flygsystemet utgör ett klart hot
mot angriparen och ger oss rimliga
möjligheter till överlevnad i luften.
• Det är alltså möjligt att utgående
från de olika krav som grundideerna
ställer ange vissa egenskaper hos

det framtida flygsystemet som är
speciellt viktiga.
Men beroende på den ideskapan
de karaktären i den första delen av
perspektivplaneringen samt de be
gränsade kunskaper vi nu har om
framtida flygsystem, har de olika
systemideerna tills vidare givits den
sammanfattande beteckningen JAS
NY. Kommande systemstudier får
sedan ge oss sådana kunskaper att
vi närmare kan sortera ideerna i
lämpliga olika system .
För strilsystemet kommer "grund
ide 2" att innebära en ökad satsning
på radarstationerna både vad gäller
deras antal och förmåga att under
lång tid motstå bekämpning.

I perspektivplaneringen ingår inte
bara nya ideer om krigsorganisatio
nens förband. Även nya utformning
ar av fredsorganisationen ska prö
vas . Kostnadsutvecklingen ger an
ledning att undersöka en fredsorga
nisation med stora enheter för ra
tionellast möjliga förbandsproduk
tion. Detta leder till att framtidens
flygvapen kan komma att bestå av
färre och annorlunda organiserade
fredsförband . Vi kallar dessa tills vi
dare " sektoradministration ny " och
" fredsadministration ny" . - Det är i
detta samman hang värt att notera,
att även armen och marinen kan
komma att behöva genomföra för
ändringar i fredsorganisationen.
~

Marinen - Armlm

Ovan: En ny typ av amfibieförband för strid i skärg(udsområden har
skisserats. I dessa ingår bl a kustiägare, robotar och minor. Vapenut
vecklingen medför att de marina förbanden kan koncentrera sin eld
kraft från undandragna och spridda grupperingar.

spela den roll i svensk säker
hetspolitik som utvecklingen
i vår omvärld motiverar.
Frågan om den allmänna
omfattning har
haft en väsentl ig betyde lse i
arbetet. Erfarenheterna från
den meiiersia aeien av dei eko
nomiska intervallet är, att en
begränsad minskning av värn
pliktsuttaget - och därmed
motsvarande ökad satsning
på materiella resurser - inte
haft avgörande inflytande
på de., totala försvarseffekten ,
om man ser till en angripares
värnpliktens

samlade uppoffringar för att nå
ett slutligt krigsmål i Skandi
navien. Den allmänna värnplik
ten har stor betydelse för för
svarsviljan och för försvars
maktens förankring i samhäl
let. Den bör därför upprätthål
las så långt möjligt.
Enligt OB:s uppfattning bör
därför allmän värnplikt bibehål
las i det fortsatta studiearbetet
i ekonomiska ramar som unge
färligen motsvarar mellan
nivån .
•
Lars Göra" Rydkvisl/Fsl

T h: Alternativa utvecklingslin
ier för ett nytt stridsfordon.

Beväpnat skolflygplan en möjlighet?
Regeringens proposition om forskning och utveckling av
militära flygplan har nu lagts fram. I en kommentar till
centerns utspel om den s k "Aslingen" säger försvars
minister Lars De Geer bl a:
"Enligt propositionen skall ÖB till hösten i sin nästa
programplan redovisa hur han avser att omsätta nuva
rande attack- och skolflygplan inom ramen för 1977 års
försvarsbeslut. BI a skall ÖB därvid studera olika alter
nativ till anskaffning av beväpnade skolflygplan. En lös
ning som innebär ett beväpnat skolflygplan - enklare
och billigare än B3LA/A 38 - är således inte utesluten,
förutsatt att planet har ett militärt värde. Om den svenska
flygindustrin kan lämna konkurrenskraftiga erbjudanden
på detta område, bör självfallet anskaffningen ske inom
landet."
•
E.T.IFöD

I

de krigsför
loppsstudier som genomförts har
nio försvarsmaktssammansättning
ar (strukturer) värderats, varav en på
den höga ekonomiska nivån och fy
ra på vardera den mellersta och låga
nivån. Anledningen till alt antalet di
visioner varierar kraftigt på en och
samma n ivå är , att de fyra stru ktu
rerna på den mellersta och den låga
nivån representerar olika avväg
ningar mellan försvarsgrenarna. De
är därigenom exempel på olika prin
ciper till olika tillämpningar av den
allmänna värnplikten.
I de fall allmän värnplikt av dagens
omfattning har tillämptas blir ut
rymmet för flyg- och sjöstridskrafter
begränsat. Även armE'ln far då, sär
skilt på den låga ekonomiska nivan,
svårigheter alt hålla en nödvändig
materiell standard. Til l ämpas den
allmänna värnplikten pa elt sadant
sätt att t ex enbart 70 proc av års
klassen utbildas , ökar utrymmet för
materielomsättning. Utrymmet för
flyg- och sjöstridskrafter ökar sam
tidigt som det blir möjligt alt hålla
armens materiella standard på en
önskvärd nivå .

-
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• • ÖB anser att allmän värnplikt
av dagens omfattning är viktig för
försvarets trovärdighet och att änd
ri ngar i dagens system kan fä allvar
I iga konsekvenser pa omvärldens
syn på vår vilja och förmaga att för
svara oss . Flygvapnet delar uppfatt
ningen att det finns en viktig kopp
ling mellan försvarsvilja och allmän
värnplikt , men anser också att detta i
och för sig inte behöver innebära att
den allmänna värnpliktens principer
i framtiden behöver tillämpas exakt
som i dag . Omvärldens tilltro till var
vilja och förmåga måste kopplas till
en bedömning av resp strukturs
samlade effekt.
I ÖB:s sammanfattande värdering
av strukturerna konstateras, alt det
enbart är ett försvar på den höga
ekonomiska nivan som kan spela
den roll som ÖB anser utvecklingen
i var omvärld motiverar . Det är värt
att notera, att värderingen av de atta
strukturerna balanserade mot ende
ra grundiden visar pa en viss fördel
för strukturer utformade att möta
överraskande angrepp. Dessa har
en bättre förmäga i flera situationer.
Strukturerna utformade mot storan
falI kräver omfattande förberedelser
o~h mobilisering för att kunna ver
ka. Detta innebär att de är påtagligt
svaga i angrepp av överraksande
karaktär .
•
Lars Winberg /FS
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FOA:s skriftserie "FOA orienterar om" (nr 12/78) handlar helt om försvarets långsiktspla
nertng. Med den särställning som försvaret Intar bland samhällsfunk1lonerna är de redo
visade problemen givetvis ganska unika. Eller för att återge FOA-chefen Nils-Henrik
Lundqulsts något drasUska formulering: "Om det (försvaret) är rätt planerat skall det inte
behöva träda i funktion; om det däremot måste träda i funktion. så kan orsaken vara att det
har varit något fel pli dess politiska eller funktonella planering". - Den 54-sldlga skriften 
föredömligt redigerad av Birger Gripstad - innehåller massor av kvallftcerad informa
tion, varvad med lättsamma illustrationer. T ex som ovan - visandes studier på olika
nivåer.
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