alltid varit konflikter mellan olika generationers syn på lärande,
kommunikation, relationer och ledarskap, men dagens digitala miljö
gör det extra intressant och utmanande. Vi äldre ska sluta leta våra
likar i den yngre generationen och fokusera på hur vi ska ge dem den
grund de behöver för att bli framtidens militära piloter.
SK60 har fungerat som skolflygplan i snart 50 år och det håller
fortfarande måttet sett ur ett plattformsperspektiv, det är ett utmärkt
flygplan att lära sig flyga med. Utvecklingen har dock gått framåt på
detta område och i dag kan man med de moderna skolflygplanen
som finns på marknaden öva de förmågor som övergripande kan
kallas systemträning. Med denna förmåga kan man träna hanterand~t av den stora mängd information som genereras i ett stridsflygplan i form av radar, varnings- motmedelssystem, bildsensorer och
vapenleveranser. All denna information simuleras i realtid ombord
på flygplanet och för den övade eleven uppl evs det precis som om
det skulle vara en riktig radar och riktiga vapen som används emot
en riktig motstå11dare. Sedan några år håller Flygvapnet på att stu dera och planera för en anskaffning och ett införande av ett nytt
flygutbildningssystem med dessa systemträningsförmågor i syfte att
morgondagens flygelever ska ha en större kunskap än dagens när de
startar sin inflygning på Jas 39 och TP 84. Med detta skulle flygtim mar i Jas 39 och TP 84 kunna frigöras för att använd as till ökad
operativ effekt i stället för till utbildning.
Framtiden ser som alltid intressant och utvecklande ut.

Air Pow r Symposium
Från flygplan med dukklädda
vingar och pionjärer i lufthavet
till Jas 39E. Hur har Luftförsvaret utvecklats från 1926 till
i dag och hur kommer den
framtida teknikutvecklingen
att se ut?
ilka fö rmågor krävs i framtidens
luftförsvar? Detta var frågor som
stod på agendan när Flygvapnet
under två soliga och varma dagar i augusti
bjöd in till Luftförsvarssymposium i Linköping.
Torsdagen den 25 aug usti startade Flygvapnets Luftförsvarssymposi um (Air Power
Symposi um) med prominenta deltagare
från Europa, Nordamerika och Afrika. I två
dagar genomfördes föreläsningar i Helikopterflottiljens hangarer i Ma lmslätt,
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Linköping.
Syftet med symposiet var att göra en resa
från dåtid, via nutid, till att blicka in i framtiden för att ge en bild av de förmågekrav
som kan komma ställas på det framtida
luftförsvaret, säger överstelöjtnant Fredrik
Pålsson, LSS. UTVE LUFT fick tidigt uppgiften av Högkvarteret att planera och genomföra ett "Air Power Symposium" vilket
gjordes i nära samverkan med HKV PROD

cr1crn
TP8M5100/S102

Grundläggande Taktis~ Utbildning
Combat Readlness Tr~l m ng (GFSU)

Trafilcflygarhögs~olan

Anm. CT och GR1' har olika längd beroende på vilket flygslag pjldten tillhör. Inom respektive flygslag

kan längden också Variera beroeritte på typ av heUkopter eller tran~port och !$1;leclalflygplan. Skedena
CT/CRT I bilden ovanför sl(a därför inte betraktas som skalenligt återgivna.

FLYG.
I en för dagarna omdekorerad hangar
hölls föreläsningar med inbjudna talare från
näringsliv, myndigheter och andra länders
försvarsmakter. Bland deltagarna kan bl.a.

nämnas HMK Carl XVI Gustav, Sveriges
Försvarsminister, Överbefulhavaren, Flygvapenchefen tillsammans med ett tiotal
flygvapenchefer och flygvapenkollegor från
20 andra nationer.
Den första dagen hade fokus på teknik
och efter att Flygvapenchefen, generalmajor
Mats Helgesson, förklarat symposiet invigt,
tog moderator Dennis P Merklinghaus
hand om taktpinnen. Denn is P Merklinghaus, som till vardags är chefredaktör för
den internationella tidsskriften Military
Technology, dirigerade taktfast föreläsarna
utmed stigen med start 1926 till dags datum
för att sedan försöka sig på att staka ut vägen
mot framtiden.
Den första delen av stigen målades upp
av Ulf Nilsson, chef på Saab Aeronautic som
på ett målande sätt beskrev historien kring
hur Saabs flygplanstillverkning kom till,
genom att dåvarande AB Svenska Järn vägsverkstäderna, ASJ blev ASJA, där det
sista A:et stod för Aeroplanavdelning, med
framtagande av modell F 1. Saab grundades
1937 och har sedan dess producerat många
kända flygplan, som J 29 Tunnan, A 32
Lansen, J 35 Draken, JA37 Viggen och det
senaste Jas39 Gripen, där nu utvecklingen
fortsätter mot E-versionen.
Överste Oscar Hull från HKV LEDS
INRI, fortsatte måla upp stigen genom att
beskriva Försvarsmaktens långsiktiga förmågeutveckling, och de globala strategiska
trenderna mot 2035. Överste Oscar Hull
kommenterade den tekniska utvecklingen
tillsammans med den framtida operativa
stridsmiljön. I samma block följde sedan brigadgeneral Ingela Mathiasson och överste-

löjtnant Mats Knafve, från FMV, som inledde
med att beskriva hur FMV kom till och vilken roll myndigheten har som länk mellan
Försvarsmakten och industrin. Överstelöjtnant Mats Knafve beskrev hur Jas39 Gri pen
tagits fram från sta rt och sedan vidareutvecklats genom åren, samt det senaste
utvecklingsspåret Jas 39 Gripen E.
Knut Övrebö och Micael Johnsson från
Saab fortsatte målandet av sti gen med att
beskriva hur vägen framåt kan se ut med en
föredragning om teknikens möjligheter i
framtiden kopplat till system och plattformar inom lu ftstridskrafterna. Bland annat
pekade de på olika teknikutvecklingsspår
_} Olll kan komma att påverka flygstridskrafterna i framtiden och med det vikten av
långsiktiga inriktningsdokument som den
paria men ta riska I u ftförsva rsu tredni ngen
2040 och arbetet inom den nationella forsk ningsagendan, NRIA, och deras visionsarbete mot 2050.
Den framtida vägen fick ytterligare en
inramning av Dr Peter W Singer som förklarade att framtidens krigsscenarior styrs
inte av vad som är tekniskt möjligt, det styrs
av vår egen begränsning att utnyttja tekniken. Dr Peter W Singer gjorde en trend spaning mot framtiden och presenterade
sex olika områden; drönare/robotar, tredimensionella skrivare, "internet of things"
(sakernas internet)/ art ificiell intelligens,
designade droger och nya högenergivapen.
Föreläsningen gav en tankeväckare för vad
tekniken kan göra redan i dag och vilka
möjligheter som väntar runt hörnet. Peter
Singer gav en rad exempel på olika utmaningar, t.ex. hur man kan använda sig av

Foto: Philip Stevens
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vapen som fj är rstyrs på di stans med uppkopplade dato rer, eller hur våra br ittiska
kollego r på kort tid tillverkade en drönare
ombord på ett av sina hangarfartyg till sjöss.
Peter Singe rs fö reläs n ing blev föremål för en
artikel i NyTeknik med rubriken "Morgo ndage ns teknik skap ar nya hot". I artikeln
berättar Peter Singer att "det är inte den part
som har det telrni skt bästa vapnet som vin ner utan den med den bästa doktrin en".
Vid are uttryckte han sin oro öve r att "försvarsindustrin i dag inte gör jeepar, utan
Fe rraris''.
Flottilj chef vid F21, överste Ca rl -Johan
Edström fördjupade sig tillsa mman s med
Lars Sjös tröm, Saab Aeron auti cs, i vikten av
str id m ed system i samverka n inom m ark-,
sjö- och lu ftarenorn a. De beskrev detta uti från både ett använd ar- och tillve rka rperspektiv och tryckte på behovet av integrerade system av system i syfte att kunna
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möta fra mtid a ut manin ga r i en alltmer
kompl ex strid smilj ö.
Med grund i förs ta dage ns teknikföreläs ninga r genom fö rd es två p aneldebatter;
den första paneldebatten hade ge mensa m
tekni sk utveckling som tema. Vilken sekto r
kommer att stå fö r drivkraften för den fram tida utvecklin ge n inom luftstridskrafterna,
militär eller civil? Panelens deltaga re va r
konteramiral T homas Engevall (H KV),
generalmajor Johan Svensson (FMV), Pontus
De Lava l (Saab) och PhD And ers Blom
(Innovair).
I den andra paneldebatte n ställdes fråga n om hur man kan harm onise ra tekn ikutveck ling oc h för måge utvec klin g. Styr
teknikutvecklinge n fö rm åge utvecklin gen
eller vice versa? I panelen deltog Flygvapen chefen ge neralm ajor Mats Helgesson,
generalmajor Johan Svensso n (FMV) oc h
Saab:s VD Håkan Buskh e. De nn a di skus-

sion avslutade dagen och blev också en
naturlig övergå ng frå n första dagens tema
"teknikutveckling" till andra dagen s tema
''fö rm åge utveckling".
Dag två inledd es med en histori skexpose
från vå r fd. Flygvape nchef (C FV) generalmajor Sven -Olof Olso n, som höll en mycket
skarp och läro ri k ge nom gå ng om hur
Flygvapnets fö rmågor har utveckl ats från
1926 till dags datum . Vä rt att nämna i detta
sa mm anh ang är att gen eralmajor Sven-Olof
O lsson är född sa mma år so m det sven ska
Flygvap net bildades. Und er den fö rsta tekni kori enterade dage n gav han också en in siktsfull komm entar om förm åge utveckling,
att även om tekni kutveckling n og är nödvänd igt fö r att utveckla vå r fö rm åga så är det
inte nödvä nd igt att ny teknik leder till ökad
fö rmåga.
Fil D r/Flygingenj ör, major Patrik Stensson gav sedan en fö reläsning om skilln aden
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mellan förm åga i teorin och i praktiken ,
vilket dä rmed blev en fil osofisk och vetenskapli g und erbyggn ad till Sve n -Olof
Olssons insiktsfull a kommentar från dagen
innan. Förm åga består enligt d en nuvarand e militärst rateg iska doktrin en av
fysiska, konceptuella och moraliska fak torer. Telrn iska system och deras prestanda
är fundam entala för att ha fö rmåga att agera
i luftarenan, de defini era r förutsättnin garna
för vad som över huvud taget kan åstadkommas. Konceptuella fa ktorer såsom regler och metoder påverkar hu r tekniken
används och moraliska aspekter defi ni erar
varför de ska användas. Förmåga kan , baserat på dessa asp ekter, beskrivas kvantitativt
i fo rm av antal system och dess prestanda,
nödvändiga processer och värderande m odeller, beskrivnin gar som lätt ge r intryck av
att vara objektiva sannin ga r. Med ett sådant
utifrånperspektiv blir förmåga något passivt, ett resultat av gällande förutsättningar.
, Men förm åga bygger i p raktiken till stor del
på aktiva män skliga handlingar. Tekniska
system och fysikens lagar defini erar vilka
möjligheter som finn s, mänskliga fä rdi gheter avgör hur möjligheterna i praktiken
kommer att tillämpas. Inbland ade männi skors kunskap, förståelse och uppfattnin g
om situationen utgör grunden fö r det incitament som fi nn s att använda sina färdi gheter i att tillämpa möjligheterna. Förmåga i
praktiken, en fö rutsättning för taktisk överlägsenh et, kräver att det objektiva utifrån pe rspektivet kompletteras med ett subj ektivt inifrånperspektiv. Det m änskli ga ini frånperspektivet är det so m skilj er förm åga
i teorin från förm åga i praktiken.
Försvarsminister Peter Hultqvist upplyste församlin gen om Sveri ges intressen
och om hur Flygvapnet kan bidra, inte bara
till det nationella försvaret, utan även till att
öka den säkerh etspolitiska stabiliteten i
Norden. Symposiet hade även med pe rspektivet "luftstrid skrafte rnas betyd else r
med beto nin g på Sveri ge och vårt närområde''. Något som fö rsvarsminister Peter
Hu ltqvist slog fast i inledningen på sitt
anförande: Säkerhetssituation en i Europa
och vår närmaste omgivning är mer utmanande och svårare att navi gera än förut.
Europa och den t ransatl antiska gemen skapen står in för en mängd av sä kerhetsutmaningar.
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Eft er den inledande delen på dage n med
svenska föreläsare, fortsa tte Dr C hristi an
C Anrig, ansvarig för doktrinutvecklin g i det
schweiziska flygvapnet med att reso nera
krin g modern krigfö ring med luftstridskrafter. Hans tem a "The Quest for Releva nt
Air Power" kretsade kring reso nemang ur
hans bok från 2011 med sa mma titel men
anpassat till dagens konflikt- och intresseområden - vilka utm aningar ser man inom
lu ftstrid sk raftern a efter Kalla kriget i Europa
och hur hantera r man dessa utmanin ga r?
General Tod Wolters, COMUSAFE, gjord e
und er Luftförsvarssymposiet ett av sina första
framträdanden som nytillträdd chef fö r det
ameri ka nska Flygvapnets styrkor i Europa
och norra Afrika. I sitt tal betonade han vikten av att alla pusselbitar måste finna s i det
tekniska och organisatoriska pusslet för att

kunn a nå verkan i en hotmiljö, det räcker inte
bara att ha ett välutveckl at strid sflygplan med
högteknologisk beväpn ing om inte tekniken,
logistiken, ledningen och orga nisa ti onen
runt omkring fungerar tillsa mmans. Dessutom lyfte han fram att den viktigas te pusselbiten oavsett nya tekni ska fra msteg är och
förblir personalen.
D en ka nad en siska fly gvapen ch efen
generallöjtnant Mi chael ) Hood, gav exem pel på Kanadas mi litära ve rksa mh et i delar
av norra polarområdet, Arktis. Detta kopplat till det ökade internati onella intresse t
avseend e olika naturtill gå nga r när till gä ngli gheten till området ökar i takt med klimatförändrin gen som bidrar till isminsknin g.
Behovet av öve rvaknin g oc h se nso rer i
området påpekad es samt den ökade närvaron från bl.a. Ryssland.
I likhet med den första dagen, följd e därefter en paneldebatt om den baltiska regionen m ed fl ygvapen chefer/flygtakti ska chefer från länd erna runt Östersjön. Sam tli ga
chefer va r rörand e överens om att det bäs ta
sättet att öka sä kerh eten i och o mkrin g
Östersjö n är att man ge nom fö r ge mensa mma övninga r och utbyter erfarenheter
med varandra.

Dagen och sy mp osiet avslutades med att
överbefälhavare Mi cael Byden beskrev Försva rsmaktens väg framåt och Flygvapenchef
Mats H elgesson prese nterade Flygvapn ets
väg mot 2026.
Fö r att ytterl iga re förstärka utvecklingens
betydelse så fa nns det und er båda daga rn a
möjligh et att, mell an fö reläs nin ga rn a,
besöka utställare frå n närin gslivet och försvarsindustrin som fö revisad e utveckl ad
teknik och metodstöd fö r att ytterli ga re fö rstärka lu ftfö rsvarets fö rmågo r nu och i en
nära framtid .

Major Anders Doverfors
Chef TU Specf!yg
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