Konceptutveckling
- i huvudet på en utvecklare
Omvärld
Det säkerhetspolitiska läget i det svenska närområdet har förändrats.
Bland annat har den m ilitära övnings- och under rättelseverksam heten i Östersjöområdet ökat. Situation en är kom plex och det går
inte med säkerhet att förutse alla konsekve nser för Sverige och
Försvarsmakten. Vidare kan det konstateras att synen på den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet är under föränd rin g. Den
fortsatta utvecklingen är svår att förutse och kräver kontinuerlig
uppföljning och anpassn ing. Flygvapnet m åste kunna verka inom
hela konfliktspektrumet, det vill säga all a konfliktstadier, konflikttyper och konfliktnivåe r. Den ökande sammanlänkningen av operationsmiljöns klassiska komponenter (mark, sjö, luft) som sker genom
rymden , inform ation smilj ön och cyberrymd en, ökar komplexiteten
ytterligare. Flygvapnets förmåge utveckli ng m åste därför inriktas på
att kunn a hantera händelser och scenarier över ett brett spektrum,
förutsedda eller oföru tsedda, und er snabba förlopp och korta tid sförhå lland en, m ed en hög uthållighet.

Flygvapnets beståndsdelar
Flygvapnet är m er än en organisation. Flygvapnet representerar iden
att nyttjandet av den tredj e dimensionen i grunden föränd rat kr igföringen. Genom åren har iden utvecklats till en kultur m ed vilken vi
i dag förknippar etiketter såsom ; exempelvis "Att flyga är att Leva"
eller "Så högt man kan komma". Dessa är uttryck för en identitet, att
tillhöra Flygvapnet. Iden om den tredj e dimensionen och identifierin gen m ed Flygvapnet kompletterar Försvarsmakten som en organi sation. Flygvapnets särart bidrar med unika operativa förmågor till
Försvarsmakten och den gemensamma striden. I dag tillhör de
svenska flygstridskrafterna världens främsta i sin storleksklass. Den
professionella och materiell a nivån h åller en mycket hög internatio nell klass över hela skalan av våra förm ågo r.

Det senaste Försvarsbeslutet
Efter att Sverige och Försvarsmakten i nästan två decenni er haft
fokus på den internationell a arenan och byggt vår säkerhet genom
att vara en aktiv part i fredsfrämjande operatione r utomlands, har
rege ring och riksdag beslutat att Försvarsmakten tydliga re ska inrik-

tas mot den n ationell a försvarsdirnensionen. En av anledningarn a
till detta är det säkerhetspolitiska läget.
För Flygvapnet innebär den nationella inriktningen en anpassn in g
av både materiel och metoder för att i högre grad fun gera i en nationell operativ kontext, dock utan att göra avkall på interoperabiliteten. Anpassningen som behöver göras tar sin grund i uppfattningen
om hur Försvarsmakten ska fungera för att enskilt eller till sa mmans
m ed andra kunna möta ett väpnat angrepp.

Flygsäkerhetskultur
Det modern a flygsäkerhetsarbe tet i Försvarsmakten tog avstamp i
1960 talet, och mognade fram genom 70, 80 och 90-talen till dagens
o rgani sation och arbetssätt. Denna kultur bygger på förtroende som
gör att händelser och misstag i samband med flygnin g kan rapporteras och tjäna som und erlag för erfarenheter och uppföljnin g inom
flygsäkerhetsområdet utan att man blir traffad som rapportör. Det
är en nödvändig del av flygsäkerhetsarbetet att sträva mot att håll a
oss alla på "tårn a" och inte luras in i att bara se alla olycksfria år, utan
istället håll a blicken framåt och kontinuerligt följa upp verksamheten och de händelser som sku lle kunna leda till olyckor och haverier. Därför behövs det kontinuerliga flygsä kerhetsarbetet.

Avslutning
Med en kontinue rligt förände rlig omvärld och en accelererande
teknisk utveckling går det inte att slå sig till ro utan i stället ta sikte
på de kommande 90 åren. Flygvapnet är som jag beskrivit en försvarsgren som omfattar ytterst kompetent perso nal som nyttjar tekniska system på absolut spjutspetsnivå. Flygsystem känn etecknas av
lång utvecklingstid för nya produkter, i vissa fall i storleksordningen
20-30 år. Av detta skäl krävs en väl koordinerad, stabil och samman hängande verksamhet under lång tid för att inrikta och möjliggö ra
verklig nytta av den forskning och tekniku tveckling som sker och
bygga vidare på det som byggts upp under 90 år och bana väg för
kommande generationer av Flygvapenmedarbetare.

Överstelöjtnant Mattias Hansson
FV Utvecklingschef

FLYGVAPENCHEFENS FOKUSOMRÅDEN
Personal och rekrytering på kort ach lång sikt - människan är central för all förmåga och därmed också för all förmågeutvecklJng. Att
attrahera ungdomar, rekrytera och utbilda dem till Flygvapenmedarbetare samt utveckla och behålla dem är en förutsättning för Flygvapnet.
Nationell försvarsfö~måga här och nu - den förändrade omvärlden och det bredare konfliktspektrumet ställer höga krav på tillgänglighet

h0s förband, materiel och personal.
Bas-, logistik- och strldslednlngsfunktlonerna- den samlade möjligheten att åstadkomma operativ effekt ges av summan av förmågorna

hos samtliga delfunktioner, vilket ställer krav på ett Flygvapen I balans.
En balanserad långsiktig utveckling av flygsystemen - modernitet, modularitet och mobilitet är avgörande för att kunna verka i en kom-

plex operationsmiljö. Därför krävs att våra flygande system utvecklas kontin1:1erligt, ba lanserat och långsiktigt.
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"Med utveckling av Flygvapnet menas
en medveten förändring i syfte att förbättra Flygvapnets förmåga att åstadkomma önskad operativ effekt"
(F lygvapnets utvecklingsplan 2016).

0

mvärlden fö rändras kontinu erli gt
och med de n även den verklighet
Flygvapn et ska verka i. Det kräver

en ständ ig anpassning av Flygvapnets verksa mh et - det vill säga utveckling. Utvecklingen i sig kan handla om att avveck la,
vid areutveckl a ell er nyutveckla förmågor.
Flygvapn ets utvecklin g sker inte stegv is
utan hela systeme t tra nsfo rmeras kont inuerligt genom m änskli ga beslut och aktiva
handlin ga r. Utveckli ngen påve rkas av externa faktore r, såsom omvärldsutveckling,
men drivs framåt av in terna fa ktorer, såsom
mänskliga beslut.
På Luftstridsskolan i Uppsala finns
Flygvapnets UtveckJ ingsorgani sation , UTV
LUFT, som i dagsläget bestå r av ett drygt
70-tal m edarb etare sp ridda på ett anta l
orter so m stödj er ch efer, beslutsfattare,
använd are, kravstä ll are m.fl. såväl in om
som utom Försvarsmakten (tex FMV) med
underlag eller kompetens i syfte att utveckla
Flygvapnets förmågor. Det kan handla om
nödvändi ga anpassningar med anledning av
en förändrad hotbild v ilket föra nlede r ett
behov att utveckla vissa av Flygvapn ets koncept. Ett koncept som är i fokus i dag är på
vilket sätt vi ska skydd a våra flygbaser frå n
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främst lufthot. Ett sådant koncept kan innehålla skydd från ett kva lificerat luftvärn ti ll sa mmans med ett baskoncept som beskriver
hur spridning och rörlighet fö rsvårar en
angripa res möj li gheter att förstöra viktiga
verkanssystem på m arken som t ex st rid sflygplan. En ann an typ av konceptutvecklin g kan bero på anskaffning av ett nytt
delsystern till t ex Jas 39 Gripen, som den
lån g räckviddi ga

jaktrob ote n

Meteor.

Meteo r kan bidra till att öka vår o perativa
förmåga och att öka tröskeleffekten för en
angripare. Men införand et av Meteor kräver
dock en anpassning av många andra samverkande delsystem och funkti o ner för att
optimera dess potentia l. En sådan anpassnin g kan innebära förä ndrade krav på upptäcktsavs tånd med de sensorer som används
för att lokalisera m ål som avses bekämpas,
vilket i sin tur kan kräva en anpassning i
ol ika sensorsystem i såväl i stridsflygplanet
som på marken . Det taktiskta uppträdan det
behöver anpassas vilket föranleder förändrade strukturer på öv ningar, större flygövningsområden och uppdateringar i diverse
simul atorer. En förändrad takt ik m edför
också krav på att flygs trid sledare och andra
kompetenser vid t ex de takti ska staberna
erh åll er utbildnin g och övning. Vissa
anpass nin gar medför även krav på har m oniseringar med övri ga försvarsgrena r och
utländska sa mverkanspartners. I slu tändan
behöver kanske reglem enten, takti ska anvisnin ga r och utbildni ngsmaterial anpassas.

Det är summ a summ arum många de la r
som måste hänga ihop inn an ett koncept
blir komplett. Samtidi gt som delsystemet
Meteor infö rs pågår utvecklin g in om många
andra systemområden som ska avveckl as,
vidare utveck las eller nyutvecklas som på
motsva rande sätt so m Meteo r påverkar en
mängd andra delsystem . Ett sådant område
ärt.ex. in fö randet av Jas39E. I takt med att
)as 39E in fö rs ska Jas 39C/D avvecklas.
Viktigt är att fö rmåga n till lu ftförsva r bibehålls under denna process, vil ket bland
ann at ställer krav på en vä l geno mtänkt p lan
för såväl omsättn in g av m ateri el so m utbildning av inte min st piloter, tekniker och fl ygstridsledare.
Den na kontinuerl iga t ransfo rm at io n
ställer höga krav på struktur, kontro ll och
sa m ord nin g. Medarbetarna på UTV LUFT
har ett betydande ansvar i dessa processer
och h ar ofta en ged igen erfaren h et in o m
oli ka kompetensområden, all t fö r att innehåll a den förståe lse, bredd men även djup
som krävs för att för bereda och bid ra till
Flygvapn ets konceptutveckling i en förän derlig omvärld.
Det är inte vad flygvapensystemet består
av som avgör vad det kan, det är in te heller
vad systemet kan som avgör vad som kom mer att ske, det är vad vi gör med det vi h ar
som avgör vilka operativa effekter vi åstad kommer i verkl igheten.

Överstelöjtnant Fredrik Pålsso n
C UTV Luft
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