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Med denna redovisning fullföljer 
avdelning I sin granskning av 
utvecklingen av markstridsfunk-

tionen efter Försvarsbeslutet 2000. Detta år 
inriktas redovisningen på förutsättningarna 
för att lösa de internationella uppgifter 
som anges i FB 2004. Det framgår tydligt 
i vår redovisning att det finns flera viktiga 
principiella frågeställningar som måste lö-
sas för att statsmakternas ambitioner skall 
vara möjliga att genomföra, samtidigt som 
formerna för genomförandet måste leda till 
att Försvarsmaktens förmågor utvecklas.

Tidigare årsredovisningar har omfat-
tat ”Armén behövs! En diskussion om 
markstridsfunktionen” (2002), ”Soldater 
till armén – en diskussion om personal-
försörjning av markstridskrafterna” (2003) 
och ”Markstridsfunktionen, armén och 
anpassningsfrågan” (2004).1 I alla dessa 
finns en grund för vilka förutsättningar 
som behöver finnas för att internationella 
insatser skall kunna genomföras enligt 
statsmakternas intentioner i försvarsbeslu-
tet från december 2004.2

I denna årliga redovisning kommer 
inledningsvis översten och ledamoten Jan 
Mörtberg att under rubriken ”Säkerhets- 

och försvarspolitiska utgångspunkter” ana-
lysera det senaste försvarsbeslutet och göra 
en koppling till bl a EU:s säkerhetsstrategi. 
Så som den är utformad innehåller den 
tydliga och långtgående krav på medlems-
länderna. I försvarsbeslutspropositionen 
anges en mycket hög ambitionsnivå med 
krav på att vi samtidigt skall kunna verka 
med två bataljonsenheter samt tre mindre 
insatser (kompani?) parallellt under längre 
tid. Samtidigt skall en s k EU Battle Group 
byggas upp med visst utländskt stöd. Ut- 
över angiven förmåga till internationella 
insatser och territoriell integritet finns 
också tydliga krav på kompetens, både 
förmåga och utveckling, för väpnad strid. 

Mot denna bakgrund redovisar därefter 
brigadgeneralen och ledamoten Anders 
Brännström ”Tio teser om internationella 
insatser”. Dessa teser bygger bl a på erfa-
renheter från tjänstgöring som brigadchef 
i Kosovo och anger tydliga behov av att 
utveckla inriktning och genomförande av 
den internationella verksamheten på ett 
annorlunda sätt än vad som sker idag. Det 
är viktigt att denna tjänstgöring genom-
förs efter en balanserad utveckling i ett 
svenskt (och internationellt) perspektiv 
och att man inte bara okritiskt accepterar 
utländska lösningar. Det är också viktigt 
för vår utveckling att vi får fungerande 
bataljonsinsatser i stället för många små 
insatser. Detta dels för att kunna utveckla 

1  Gröna boken, Bihäfte till KKrVAHT, 6.häftet 2002. ”Soldater till armén – en diskussion om personal-
försörjning av markstridskrafterna”, KKrVAHT, 2.häftet 2003 och ”Markstridsfunktionen, armén och 
anpassningsfrågan”, KKrVAHT, 1.häftet 2004.

2  Regeringens proposition Vårt framtida försvar – försvarspolitisk inriktning 2005-2007 (Prop. 
2004/05:5).

Inledning 
av överste 1.gr Kim Åkerman
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vår förmåga i bataljon, men också för att 
säkerställa att vi kan få tunga stabsbefatt-
ningar i brigad och division.

Avslutningsvis redovisar översten och 
ledamoten Anders Carell en lägesbeskriv-
ning av var processen är, när det gäller 
att skapa dessa förband, under rubriken 
”Organisatoriska förutsättningar”. Här 
framgår det tydligt att det finns flera kri-
tiska antaganden som måste uppfyllas för 
att det skall vara möjligt att bemanna den 
framtida internationella styrkan. Denna 
analys måste sedan fördjupas ytterligare 
där bl a ålders- och kompetenskriterier för 
yrkesofficerare måste genomlysas, liksom 
kompetenskriterier för soldater. Redan 
utan denna analys finns det frågetecken. 
Med en sådan analys kan det komma att 
visa sig att t ex antalet officerare i lämplig 

ålder med erforderlig stridskompetens, 
liksom antalet skyttesoldater, kan komma 
att bli gränssättande faktorer, om inte den 
kvalitativa förmågan avseende strid skall 
frångås.

Sammanfattningsvis visar denna årliga 
berättelse att det finns stor och spännande 
utvecklingspotential i den internationella 
verksamheten, men att genomförandet av 
densamma behöver utvecklas. Detta krävs, 
både för att säkerställa ett professionellt 
genomförande, och för att försvaret skall 
kunna vara den avsedda basen för framtida 
kompetensutveckling och förmåga. 

Avd I kommer att fullfölja sin gransk-
ning av markstridsfunktionens utveckling 
i den fortsatta utvecklingen av Försvars-
makten efter FB 2004.
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Säkerhets- och 
försvarspolitiska 
utgångspunkter
av överste Jan Mörtberg

I ett kapitel i ”Gröna boken” från no-
vember 2002 diskuterade författaren 
till denna artikel försvaret och dess 

uppgifter med grund i försvarsbesluten 
2000-2001.3 I föreliggande kapitel ut-
vecklas dessa tankar med bland annat 
nya ingångsvärden från försvarsbeslutet 
i december 2004 (FB 04) som en del av 
avdelning I:s årsredovisning 2005.4 Tre 
av varandra oberoende förhållanden på-
verkar idag som underliggande faktorer 
utvecklingen av den svenska säkerhets- 
och försvarspolitiken. 

För det första tog det för Sverige his-
toriskt unika 90-talet troligtvis slut med 
president George W Bushs tal i Warszawa 
i midsommartid 2001. Detta tal innebar i 
praktiken ett välkomnande av de baltiska 
staterna som medlemmar i Atlantpakten. 
Sveriges geografiska läge har förändrats 
radikalt – från en neutral stat under det 
kalla kriget, mitt emellan ett delat Europa 

med sovjetiska stridskrafter längs en gräns 
på den europeiska kontinenten väster om 
Sveriges sydvästra hörn, till en strandstat 
vid ett Östersjön som har förvandlats till 
en insjö (nästan) i Europeiska Unionen och 
med Estland, Lettland och Litauen på an-
dra sidan Östersjön även i försvarsallians 
med Förenta staterna. Den brobryggarroll 
som Sverige hade haft under en formativ 
tid i vårt närområde har nu i realiteten 
upphört och vi kan sägas ha förvandlats 
till en småstat i en ”perifer” lugn del av 
Europa.5 

För det andra har Sverige nu, liksom 
övriga västvärldens länder, att förhålla sig 
till hur säkerheten skall formas i en i stor 
utsträckning helt ny tid – världen efter den 
11 september.

För det tredje innebär vårt medlemskap 
i den Europeiska unionen, och dess ut-
veckling av en europeisk säkerhets- och 
försvarspolitiken med de ambitioner 
som beskrivs i den europeiska säkerhets-
strategin, ytterligare, en viktig faktor vid 
överväganden om Sveriges säkerhets- och 
försvarspolitik i mitten av det första decen-
niet av 2000-talet.6

3  Mörtberg, Jan: ”En diskussion om försvaret och dess uppgifter” i Welin et al: Gröna boken, Bihäfte till 
KKrVAHT, 5.häftet 2002. Se även Mörtberg, Jan: ”The Design of a Small Nation’s Military Power in a 
Changing Time – Military Strategy for the Unthinkable”, kapitel i Huldt et al: The New Northern Security 
Agenda – Perspectives from Finland and Sweden, Strategic Yearbook 2004, Stockholm 2003.

4  Regeringens proposition Vårt framtida försvar – försvarspolitisk inriktning 2005-2007 (Prop. 2004/05:5) 
och Försvarsutskottets betänkande Sveriges försvarspolitik 2005-2007 (2004/05:FöU4).

5 Se vidare i ledamoten professor Bo Huldts inledning av Huldt et al (not 3).
6  Se Ett säkert Europa i en bättre värld. En europeisk säkerhetsstrategi, dokument föreslaget av Javier Solana 

och antaget av regeringscheferna samlade vid europeiska rådet i Bryssel den 12 december 2003, se www.
ue.eu.int.
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Det säkerhetspolitiska uppdraget –  
några tankar
De tre ovannämnda förändringsfakto-
rerna måste beaktas i vår säkerhetspolitik. 
Dessa kan dock skymma det faktum att 
det samtidigt finns ett slags konstanter i 
säkerhetspolitiken. En sådan är vad som 
skulle kunna beskrivas som den grundläg-
gande säkerhetspolitiska uppgiften. Enligt 
professor Nils Andréns klassiska definition 
är nationell säkerhetspolitik en sammanfat-
tande beteckning på de politiska aktiviteter 
som en stat utövar för att kunna förverkliga 
sina målsättningar också i situationer där 
den ställs inför hot från andra aktörer, 
särskilt från andra stater, i det interna-
tionella systemet.7 Detta gäller i högsta 
grad även den svenska säkerhetspolitiken. 
Försvarspolitikens yttersta ”uppdrag” är 
att stödja en säkerhetspolitik som lever 
upp till detta.

Målet för svensk säkerhetspolitik formu-
lerades senast 2001 att bevara landets fred 
och självständighet samt att i alla lägen och 
i former, som Sverige själv väljer, trygga 
en handlingsfrihet att, såsom enskild 
nation och i samverkan, kunna utveckla 
samhället.8 Denna målsättning kan anses 
ha sin grund i Andréns definition, har en 

tidlös karaktär och är tillämpbar på de 
flesta länder.

En annan konstant kan sägas vara att den 
svenska säkerhetspolitiken har att förhålla 
sig till tre viktiga element, 

amerikanskt engagemang för säker-
heten och stabiliteten på den euro-
peiska kontinenten (”den transatlan-
tiska länken”, multilateralism eller 
isolering?), 
den europeiska integrationsprocessen 
(fördjupning eller nationalstaternas 
återkomst?) och 
utvecklingen hos vår granne i öster 
(Ryssland qou vadis, integration eller 
avskärmning?). 

Den ”eviga uppgiften” är å ena sidan att 
bidra till amerikanskt intresse för Eu-
ropa, fortsatt europeisk integration och ett 
Ryssland som utvecklas i riktning mot en 
”normal” europeisk stat – d v s kort sagt 
att gynna en positiv utveckling. 

Uppgiftens andra sida är att säkra en 
nationell handlingsfrihet i en omvärld där 
USA kanske inte ens finns som entitet, där 
Europa riskerar att sönderfalla i sina delar 
och där Ryssland utövar ”inflytande” över 
sina grannar – m a o skall säkerhetspo-

•

•

•

7  Andrén, Nils: Säkerhetspolitik Analyser och tillämpning, s.16. Norstedts Juridik, Stockholm 2002.
8 Denna formulering härstammar ur den säkerhetspolitiska målsättningen i Regeringens s k kontrollstations-

proposition 1999 Förändrad omvärld – omdanat försvar (Prop. 1998/99:74), s 48 f, bekräftad i proposi-
tion Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (2001/02:10), s 26 f. I propositionen från september 2004 (Prop. 
2004/05:5) återfinns inte explicit någon ny säkerhetspolitisk målsättning, utan enbart implicit i form av 
den s k säkerhetspolitiska linjen, fyrpartiöverenskommelsen från februari 2002: ”Sveriges säkerhetspolitik 
syftar till att bevara fred och självständighet för vårt land, bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde, 
samt stärka internationell fred och säkerhet.” (s 23).
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litiken skydda landet för hot som skulle 
kunna utvecklas ur en negativ omvärlds-
utveckling.9

En småstat som Sverige torde därmed 
behöva söka sina säkerhetspolitiska strate-
gier för det ”oförutsägbara” eller ”ovänta-
de”, men analogt med tidigare resonemang 
finna strategier med insikt att det snarare 
handlar om att sträva efter handlingsfri-
het att kunna hantera det ”otänkbara” och 
därmed det man egentligen föreställer sig 
är ”fullkomligt osannolikt”. Men som trots 
allt ändå riskerar att inträffa.10 I det i de-
cember 2004 fattade beslutet om försvaret 
tillämpas detta tänkande i konstaterandet 
att även om ett militärt väpnat angrepp 
enskilt mot Sverige är fortsatt osannolikt 
under överskådlig tid (minst en tioårspe-
riod) kan det inte uteslutas att ett militärt 
hot mot Sveriges frihet och självständighet 
skulle kunna uppstå i framtiden.11 

Det bör samtidigt påtalas att säkerhets-
politiken i stor utsträckning utformas med 
grund i nationens ”beprövade historiska 
erfarenhet”. För Sveriges del kan den 
hävdas ha sin vagga i den s k 1812-års 
politik och i modern tappning i den militära 
alliansfriheten.12 

Enligt den säkerhetspolitiska linjen från 
tidigt 2002 beskrivs politiken ”Sverige är 
militärt alliansfritt. Denna säkerhetspoli-
tiska linje, med möjlighet till neutralitet 
vid konflikter i vårt närområde, har tjänat 
oss väl. För framtiden är det tydligare än 
någonsin att säkerhet är mer än avsaknad 
av militära konflikter. Hot mot freden och 
vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap 
och samverkan med andra länder. På det 
globala planet är det främsta uttrycket 
för detta vårt stöd till Förenta nationerna. 
Genom vårt medlemskap i Europeiska 
unionen deltar vi i en solidarisk gemenskap 
vars främsta syfte är att förhindra krig på 
den europeiska kontinenten. En betryg-
gande försvarsförmåga är en central del 
av svensk säkerhetspolitik.”13 

Den valda säkerhetspolitiken kan inne-
bära att vi, åtminstone i inledningen av en 
eventuell konflikt i vårt närområde, kan 
riskera att stå ensamma. Därmed krävs som 
grund en nationell militär förmåga – den 
säkerhetspolitiska överenskommelsens 
betryggande försvarsförmåga och ambitio-
nen att bibehålla en långsiktig kompetens-
bredd. Å andra sidan pekar regeringen på 
att det är svårt att föreställa sig att Sverige 

9  Den svenska Försvarsberedningen för i sin rapport 1999 (Ds 1999:2) en diskussion om ett antal omvärlds-
utvecklingar med grund i dessa tre förhållanden, se prop. 1998/99:74, s 62 f.

10 Se vidare i Tunberger, Johan: ”Please, Business instead of buzzwords” i Huldt et al samt i Tunberger et 
al: Strategier för det oväntade, Länken mellan föränderliga mål och militär förmåga, FOI-R-0642-SE, 
November 2002. Frågan upptog en stor del av Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i år, se Åkerman, 
Kim: ”Vilken blir nästa osannolika händelse?”, Vårt försvar, 1/2005 mars.

11 Prop 2004/05:5, s 25, 31.
12  Se Heikki Talvitie: “Sverige och 1812 års politik” i Tuominen: Sverige i fred. Statsmannakonst eller 

Opportunism? En antologi om 1812 års politik, Lund 2002.
13  Fyrpartiöverenskommelsen från februari 2002, se not 6.
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skulle ställa sig neutralt i händelse av ett 
väpnat angrepp mot ett annat EU-land. Det 
är lika svårt att föreställa sig att övriga EU-
länder inte skulle agera på samma sätt.14 
Vårt medlemskap i Europeiska unionen 
med dess solidaritetsklausul ger en vidare 
säkerhet. EU-medlemskapet är därmed 
en stor säkerhetspolitisk förändring för 
vårt land.

Tidigare talade vi om att vår säker-
hetspolitik hade både en nationell och en 
internationell dimension. Detta har i det se-
naste försvarsbeslutet utvecklats till att de 
nationella och internationella uppgifterna 
utgör två sidor av samma mynt.15 De fyra 
uppgifterna (målen) för totalförsvaret som 
funnits med sedan 1996 års försvarsbeslut 
finns kvar i försvarsbeslutstexten, uppräk-
nade i en annan ordning, dock med brask-
lappen om avvaktan på en översyn.16 

Ökade krav på internationell förmåga 
går som en röd tråd genom hela försvars-
beslutet – ”Genom att stärka vår förmåga 
att delta i internationellt arbete och kris-
hanteringsinsatser stärks internationell fred 
och säkerhet både för Sverige, för EU som 

helhet och för vår omvärld.” Samtidigt sä-
ger statsmakterna att det militära försvaret 
inte enbart bör dimensioneras av kraven 
på att hävda vår integritet och bidra till 
internationell fred och säkerhet, utan också 
av vår vilja att upprätthålla en grundläg-
gande försvarsförmåga och kompetens. 
Därför är det nödvändigt att behålla, 
utbilda och kompetensutveckla en större 
volym förband än vad den direkta militära 
hotbilden mot Sverige kräver.17 Det torde 
vara vetskapen om att förlorad militär 
förmåga tar mycket lång tid att återskapa 
och insikten om att försvarspolitiken med 
nödvändighet är långsiktig till sin karaktär 
– mycket längre tid än förändringar i om-
världen – som ligger bakom regeringens 
bedömning.

Säkerhetspolitikens nationella dimension 
– förmåga till nationellt försvar
Försvarsminister Leni Björklund sade vid 
årets Folk och Försvars rikskonferens i 
Sälen att den s k anpassningsdoktrinen är 
avskaffad. Det är förvånande med tanke 
på att i riksdagens och regeringens krav 

14  Prop 2004/05:5, s 23.
15  För den tidigare formuleringen se regeringens proposition Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (2001/02:10), 

s. 26 f. Metaforen med mynt återfinns i prop 2004/05:5, s 32, men användes första gången på regeringsnivå 
i statsminister Göran Perssons tal vid Försvarshögskolans jubileum 2003. Se också 2004/05:FöU4 s 32 
sista meningen (not 6).

16  Prop 2004/05:5, s 31. Målen är ”bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld, hävda vår ter-
ritoriella integritet, försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna civilbefolkningen och säkerställa de 
viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.” Den ”fjärde uppgiften” 
återfinns sålunda inte här, men väl på s 35: ”Försvarsmakten skall även i övrigt kunna bidra till samhällets 
samlade förmåga att hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.” Försvarsutskottet skriver i sitt betän-
kande att det inte uppfattar ordningsföljden som uttryck för någon prioriteringsordning mellan uppgiften 
att möta olika former av väpnade angrepp mot Sverige och deltagande i internationell fredsfrämjande 
verksamhet. Det är som regeringen framför två sidor av samma mynt, s 32.

17  Ibid. 
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på operativ förmåga i FB 04 är det mycket 
tydligt att Försvarsmakten, efter allvarlig 
och varaktig säkerhetspolitisk försämring 
och successiva beslut av riksdag och 
regering, skall kunna utveckla förmåga 
att möta olika former av mer omfattande 
militära operationer som hotar Sveriges 
fred och självständighet. Vidare menar 
regeringen att uppgiften ställer krav på 
att Försvarsmakten kontinuerligt skall 
upprätthålla grundläggande kompetenser, 
för att på sikt kunna utveckla en mer om-
fattande försvarsförmåga. Slutligen skall 
försvaret inneha förmåga att på sikt kunna 
genomföra gemensamma operationer inom   
mark-, sjö-, luft- och informationsare-
norna. Allt i syfte att inneha långsiktig 
säkerhetspolitisk handlingsfrihet, funda-
mental enligt regeringen.18 En iakttagelse 
som kan vara av intresse i sammanhanget 
är att Storbritannien i sin pågående strate-
giska översyn verkar ha börjat tala om en 
förmåga att kunna ”reconfigure in a ten 
year perspective”.19

Anpassningsprincipen har i Sverige 
sedan introduktionen i FB 96 milt uttryckt 
varit omdiskuterad och har hela tiden haft 
tydliga trovärdighetsproblem. Nu finns 
dess grundläggande idé kvar i FB 04 och 

är uttryckligt motiverad, dock utan att ges 
den tidigare rubriken ”anpassning” (”… 
kommer regeringen att ställa krav i ter-
mer av beredskap och krav på flexibilitet 
och utveckling.”).20 För att försvaret skall 
besitta denna efterfrågade förmåga ställs 
höga fordringar på, bl a reell kompetens 
hos dess personal (om inte förmåga) att 
över tiden kunna leda högre förband i strid. 
Detta borde i sin tur i betydande grad på-
verka verksamheten i Försvarsmakten.

Den grundläggande försvarsförmågan 
ställer dessutom redan nu krav på den na-
tionella dimensionen av försvarspolitiken. 
Inte minst de asymmetriska hot mot vårt 
land som 11 september 2001 åskådlig-
gjorde och som de facto redan existerar. 
De åtgärder i den nationella dimensionen 
som ledamoten överste 1.gr Kim Åkerman 
beskrev i Gröna boken 2002 är i stort sett 
ännu inte vidtagna, trots att uppgiften är 
väl beskriven i statsmakternas krav på 
operativ förmåga.21

Dessa båda perspektiv på den nationella 
sidan av försvarspolitikens mynt ställer 
stora krav på Försvarsmakten. och det finns 
all anledning att fråga sig om tillräcklig 
uppmärksamhet ägnas dessa uppgifter, 
vilket inte minst försvarsutskottet i sitt 

18  Prop 2004/05:5, s 34 resp 24 samt 2004/05:FöU4, s 33f.
19  Besök i London 14-15 mars i år, framfört vid försvarspolitiska diskussioner vid Royal United Services 

Institute (RUSI) och försvarsdepartement (MoD). Britterna pekade på den tydliga analogin till idén från 
mellankrigstiden om ”no-war-in-ten-year”.

20  Prop 2004/05:5, s 76 under rubriken Anpassningsfrågor.
21  Åkerman, Kim: ”Den 11 september 2001 – Början på en ny verklighet” i Welin et al, se not 1. Prop 

2004/05:5, s 34 och 2004/05:FöU4. Se också Åkerman not 10.
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betänkande anmäler oro över.22 Överbe-
fälhavaren sade i ett anförande i början av 
april att Försvarsmakten inom givna eko-
nomiska ramar kommer att kunna vidmakt-
hålla grundkompetens och förmåga inom 
de högst prioriterade områdena – dock inte 
på samma nivå eller med samma bredd som 
hittills. ÖB menade därför att eventuella 
framtida yttre militära hot av mer omfat-
tande slag därför knappast kommer att 
kunna hanteras nationellt – därtill kommer 
resursbasen att vara för liten.23 

Ökat fokus på internationell förmåga
Den ökade strävan att bidra till internatio-
nell krishantering får sin konkretisering i 
kravet att Försvarsmaktens samtidigt skall 
kunna leda och genomföra två insatser av 
bataljons storlek och ytterligare tre min-
dre insatser (en fördubbling enligt ÖB). 
Förmågan skall omfatta både nya insatser 
med relativt kort förvarning och uthål-
ligt deltagande i långvariga operationer. 
Vidare skall Försvarsmakten utveckla 
ett svenskt bidrag till en multinationell 
snabbinsatsstyrka (bataljonsstridsgrupp) 

under svensk ledning som del av EU:s 
snabbinsatsförmåga.24

ÖB menar att den senare uppgiften har 
högsta prioritet och kommer att kräva en 
stor kraftansträngning under de närmaste 
åren, samtidigt som uppgiften är en oerhört 
värdefull katalysator för det fortsatta för-
ändringsarbete som nu krävs. Han pekar 
också på att det inte nog kan understrykas 
att detta är en ökad ambitionsnivå som 
innebär att det årligen kommer att krävas 
rekrytering av mellan tre och fyra tusen 
soldater. Efter försvarsbeslutet kommer 
varannan grundutbildad soldat att efter-
frågas för internationella uppdrag. 25 (Detta 
studerar ledamoten överste Anders Carell 
närmare i sitt kapitel av denna årsredo-
görelse.)

Försvarsbeslutspropositionen genom-
syras av säkerhetspolitiska motiveringar 
till den ökade internationella ambitionen 
(”I linje med dagens politik kommer 
vårt internationella engagemang, bl a för 
krishantering, att förbättra vår förmåga att 
möta hot.”). Samtidigt är själva intresse-
perspektivet inte så tydligt, bl a är följande 

22  2004/05:FöU4, s 33: ”Överbefälhavaren har vid föredragningar för utskottet aviserat stora omplaneringsbe-
hov i Försvarsmaktens verksamhet jämfört med det underlag som lämnats till regeringen. Utskottet utgår från 
att regeringen så snart som möjligt återkommer till riksdagen om denna omplanering för konsekvenser för 
Försvarsmaktens operativa förmåga.” ÖB menade i sitt anförande 4 april (not 23) att det ur hans perspektiv 
handlar om att skapa en fungerande helhet där de två uppgifterna är ömsesidigt förstärkande. Han menar 
vidare att vi skall bygga förmågan att leda strid i sammansatta förband bör vara ett viktigt ingångsvärde 
för inriktningen av vårt internationella deltagande.

23  Syrén, Håkan: ”Tankar om nationell strategi för internationella insatser”, anförande vid Folk och Försvars 
seminarium En större roll för Sverige i internationella operationer i Stockholm 4 april 2005. Se www.mil.
se.

24  Prop 2004/05:5, s 69ff och 2004/05:FöU4 s 90f
25  Not 23.
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stycke från det förra försvarsbeslutet inte 
längre med: ”Vårt internationella engage-
mang grundar sig på en sammanflätning av 
motiv som tar sin utgångspunkt i värnandet 
av vår egen säkerhet och sammanhängande 
nationella överväganden kombinerat med 
internationell solidaritet och humanitära 
hänsyn. Ett övergripande syfte är härvid 
att förhindra att eventuella kriser och 
väpnade konflikter sprids till svenskt ter-
ritorium.”26

I syfte att tydliggöra motiven för det 
internationella engagemanget pekade 
denne författare i ”Gröna boken” 2002 
på ett sätt att belysa de strategiska kraven 
i säkerhetspolitiken genom att man lånar 
den franska idén om de tre cirklarnas 
strategi för analys av nationella (säker-
hetspolitiska) intressen.27 Detta tänkande 
innebär att en strategi för att leva upp till 
det säkerhetspolitiska målet – i alla fall 
den ”hårda kärnan” – kan beskrivas som en 
säkerhetspolitik med  ”flera försvarslinjer”. 
En strategi för konflikt- och krishantering 
skulle kunna vara till att hålla en eventuell 
kris så långt borta som möjligt från eget 
närområde och genomföras i avsikt att 
främja egna intressen. Ur ett intresseper-
spektiv torde grunden helt sonika vara att 
säkerheten byggs ”inifrån och ut”. Känner 
man sig sedan säker – då, men först då kan 

försvarspolitikens resurser också utnyttjas 
”längre ut”– ett lugnt säkerhetspolitiskt 
läge i närområdet skapar förutsättningar 
för ett mer omfattande internationellt enga-
gemang längre bort. Eller som det uttrycks 
i EUs säkerhetsstrategi: ”Med de nya hoten 
kommer den första försvarslinjen ofta att 
liggas utomlands.”28

Försvarspolitiska överväganden
Det är inte lika tydligt vilka militärstrate-
giska överväganden och vilka försvarspo-
litiska intressen som kan tillgodoses med 
det internationella engagemanget. Detta 
efterlyser bl a ledamoten brigadgeneral 
Anders Brännström i den andra tesen av 
sitt kapitel av denna årsredogörelse.

Två förhållanden bör utgöra de yttre 
ramarna för utformningen av en svensk 
strategi för deltagande i internationella 
insatser. Vi måste ha en förmåga som är 
efterfrågad och vi behöver en förmåga som 
ger bästa möjliga förutsättningar att lösa 
uppgifterna. Vårt deltagande bör utnyttjas 
för att utveckla och vidmakthålla profes-
sionalismen i organisationen samt för lång-
siktig kompetens och förmåga. Slutligen är 
insyn och möjlighet att påverka planering 
och ledning av en insats ett viktigt intresse . 
Detta kräver att vi kan delta med tillräckligt 
stora förbandsenheter. Ledamoten Bränn-

26 Prop 2001/02:10, s 119. Ett stycket med motsvarande innehåll fanns med i den säkerhetspolitiska kon-
trollstationen 1999 (Prop 1998/99:74, s 54), men då var ”nationella överväganden” benämnt ”nationella 
intressen”.

27  Not 1, se även Wedin, Lars; Mörtberg, Jan: ”Framtida försvar och europeisk integration”, KKrVAHT 4.häf-
tet 1994 samt Helkama-Rågård, Anna och Wedin, Lars: Svenska intressen. Strategier för ett nytt Europa. 
Försvarshögskolan, Stockholm 1999.

28  EU:s säkerhetsstrategi (not 4).
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ström talar om vikten av att delta med 
bataljon och ÖB menar att stridsgruppen 
från militära utgångspunkter representerar 
en kritisk nivå, bl a genom att det är den 
lägsta förbandsnivån inom vilken flertalet 
funktioner verkar tillsammans.29

Vid överväganden bör fyra frågor be-
svaras:

Vad är efterfrågat?
Var kan våra insatser ge störst re-
sultat?
Vilken profilering ger oss störst infly-
tande – politiskt och militärt?
Vilken profilering ger oss störst möj-
ligheter att skapa synergier mellan in-
ternationell verksamhet och långsiktig 
svensk förmågeutveckling?

ÖB menade vidare vid sitt anförande i 
april i år att ytterligare en faktor som får 
allt större utrymme, i takt med att den eu-
ropeiska solidaritetsdimensionen utvecklas 
och vår egen nationella resursbas krymper, 
är vilken profil som ger oss bäst förutsätt-
ningar att i framtiden hävda svenska säker-
hetspolitiska intressen i närområdet.30

Avslutning
Ambitionerna i det internationella enga-
gemanget är mycket höga. Detta gäller 
även kraven på långsiktig handlingsfri-

•
•

•

•

het att Sverige skall kunna utveckla en 
mer omfattande försvarsförmåga och 
kunna strida i högre förband. Samtidigt 
nedgår organisationsstrukturen drastiskt 
och den ekonomiska ramen minskar. Det 
är ett understatement att konstatera att 
genomförandet av det nyligen fattade 
försvarsbeslutet är en stor utmaning. Det 
mest påtagliga är att detta gäller Försvars-
makten, men kanske mindre påtagligt är att 
det även kommer att krävas säkerhets- och 
försvarspolitisk vilja av statsmakterna för 
att driva igenom beslutet. Annars riskerar 
detta försvarsbeslut med ambitionen att 
både kunna delta i internationella insatser 
idag och inneha handlingsfrihet att kunna 
öka den nationella försvarsförmågan imor-
gon, om så skulle påfordras, i stället att bli 
varken eller.

Det ”eviga uppdraget” för det militära 
försvaret är att det skall kunna krigföring-
ens konst och alltid vara kompetent och 
stridsdugligt, om än inte nödvändigtvis 
med hög beredskap. Under alla omstän-
digheter är en välordnad, välutbildad, väl-
tränad, välutrustad och välövad försvars-
makt – kort sagt resultatet av en välskött 
försvarspolitik – ingen dålig försäkring 
för att vi skall kunna leva upp till målet att 
över tiden kunna bevara landets fred och 
självständighet.

29  Not 23.
30  Ibid.
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Efter de båda försvarsbesluten 2000 
och 2004 har de internationella 
insatserna blivit åtminstone på kort 

sikt den mest prioriterade uppgiften för 
Försvarsmakten och dessutom den mest 
omdebatterade. När denna årsredovisning 
2005 för avd I publiceras är den politiska 
viljan tydlig avseende ämnets prioritering. 
Det framgår av politiska dokument  som 
Försvarsberedningens betänkanden, pro-
positionen inför 2004 års försvarsbeslut 
och i uttalanden från riksdagens politiska 
partier.31 Försvarsmakten har i många 
dokument betonat ett internationellt fo-
kus. Detta bland annat i det inlämnade 
budgetunderlaget för 2005 (februari 2004) 
och i ÖB:s särskilda inlaga till detta. ÖB 
Håkan Syrén har dessutom i sin bok Vägen 
Framåt i juni 2004 påpekat vikten av inter-
nationella insatser nu och i framtiden.32

Sverige har i modern tid medverkat i 
internationella fredsstödjande operationer 
sedan 1948, det år då de första militärob-
servatörerna sändes till Mellanöstern.33 
Sedan 1956 har Sverige dessutom del-

av brigadgeneral Anders Brännström

tagit i truppinsatser, det vill säga med 
organiserade militära förband.34 Kungl 
Krigsvetenskapsakademien har under hela 
skeendet följt utvecklingen, såväl genom 
arbete inom akademien, som genom att 
många av dess medlemmar tjänstgjort i 
utlandsstyrkan. Det är de kunskaperna och 
erfarenheterna som denna årsredovisning 
bygger på. 

Under de dryga femtio år som Sverige 
har deltagit med personal och förband i 
fredsfrämjande insatser har debatten pågått 
med olika intensitet. Årsredovisningen tar 
sikte på faktorer som behöver uppmärk-
sammas av beslutsfattare under det första 
decenniet av 2000-talet. Metoden har varit 
att låta dokumentationen utgå från tio teser 
formulerade så att de, utan att utreda varje 
detalj, kan indikera tänkbara lösningar på i 
sammanhanget viktiga frågeställningar.

Tes 1: Vi bör planera våra internationella 
insatser efter vad som kan hända, inte 
vad vi hoppas skall hända
Utgångspunkten för alla internationella 
insatser bör vara realistiska bedömningar 
om det aktuella operationsområdet. I områ-
den dit Sverige kommer att sända förband 
för internationella insatser föreligger per 
definition ett osäkert läge och oftast en 

Tio teser om inter- 
nationella insatser

31  Regeringens proposition Vårt framtida försvar – försvarspolitisk inriktning 2005-2007 (Prop. 
2004/05:5).

32 Syrén, Håkan: Vägen framåt – en liten bok om en stor förändring, www.mil.se/attachments/vagen_fram-
åt_2004.pdf

33  Sköld, Nils: ”Svenska insatser i FNs fredsbevarande operationer 1946-1987” , s 115 i Huldt et al: Bevara 
eller skapa fred – FNs nya roll. Norstedts 1995.

34 Ibid, s 116 ff.



15

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-20052-2005

hotfull miljö. Antingen kan en konflikt 
hota att blossa upp i väpnade motsättningar 
mellan olika aktörer, en konflikt pågå eller 
just ha avslutats. Våra förband kommer att 
uppfattas som motståndare av de aktörer 
som vill förhindra en politisk lösning som 
den indikerats av det internationella sam-
fundet. Därför behöver utgångspunkten 
vara att man vidtar sådana åtgärder att 
förbanden kan lösa sina uppgifter utan 
onödiga förluster. Ett säkerhetstänkande, 
internationellt betecknat ”force protec-
tion”, behöver karaktärisera insatserna. 
Detta skall inte ställas som motsats till 
ett aktivt uppträdande med förbanden. Ett 
aktivt uppträdande i insatsområdet kan 
i stället ofta vara den bästa åtgärden för 
att skydda förbanden i ett kritiskt läge.35 

Tillspetsat uttryckt får vi inte tillåta att 
de internationella insatserna bygger på 
ett önsketänkande som innebär att olika 
aktörer i det internationella samfundet, i en 
kombination av hopp om att situationen i 
området skall normaliseras och strävan att 
spara skattemedel, skapar en för trupperna 
och insatsen osäker situation.

Händelserna i Kosovo i mars 2004 
illustrerar klart vad som åsyftas. Det in-
ternationella samfundet hade i Kosovo 
sedan operationen inleddes 1999 reduce-
rat antalet soldater i NATO-ledda KFOR 
från cirka 50 000 man till under 20 000. 

Situationen tolkades som att operationen 
hade varit framgångsrik och att trupperna 
därmed ytterligare skulle kunna reduceras. 
Planen var i början av 2004 att reduktionen 
skulle fortsätta ned mot 7 000 soldater 
som nästa milstolpe. I sammanhanget bör 
nämnas att operationerna i Afghanistan 
och Irak för många länder innebar stora 
åtaganden och Kosovooperationen över-
vägdes mot dessa. För länder som Sverige 
vägdes Kosovoinsatsen mot en ökad 
insats i Afghanistan, en insats i någon av 
de pågående operationerna i Afrika samt 
beredskap för att delta i operationer inom 
ramen för utvecklingen av EU:s gemen-
samma krishanteringsförmåga (ESFP).
Dessutom förelåg hos Sveriges, liksom hos 
andra nationers politiker, en vilja att göra 
insatsen i Kosovo mindre kostsam, för att 
man också skulle kunna använda frilagda 
ekonomiska resurser till andra sektorer av 
samhället.

Den 17 mars 2004 utbröt våldsamma 
kravaller i Kosovo. Det handlade om större 
upplopp på 33 platser över hela Kosovo med 
uppträdandet av ca 50 000 kosovoalbaner 
som den pådrivande faktorn.36Trupperna i 
KFOR ställdes inför extrema påfrestningar. 
Den svenska bataljonen verkade inom en 
av de multinationella brigaderna, ”Multi-
national Brigade Centre” – MNB (C). Den 
fick uppgiften att skydda den serbiska byn 

35 Överste 1.gr Ulf Henricsson framförde denna uppfattning under sammanträde i KKrVA avd I 2004-09-07, 
brigadgeneral Jan Gunnar Isberg framförde samma sak under ett anförande om Kongoinsatsen 2003-2004 
vid Försvarsmaktens Högkvarter 2004-12-01.

36 Beskrivet av organisationen International Crisis Group i sin rapport Collapse in Kosovo. Europe Report 
No 155, 22 April 2004 (www.crisisweb.org). Rapporten har i skrivande stund inte på något avgörande sätt 
motsagts eller tillrättalagts.
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Kravallutrustade KFOR-soldater under oroligheterna

Caglavica med cirka 1200 invånare mot 
cirka 13 000 Kosovoalbanska angripare. 
Händelsen beskrivs på ett klart sätt i den 
nionde svenska Kosovobataljonens (KS 
09) minnesbok.37

Den svenska bataljonen hade genomfört 
viss utbildning i att hantera kravaller, men 
var i princip oförberedd på situationen 
som utspelades 17 mars. Redan tidigare 
under den svenska insatsen på Balkan 
hade behovet av kravallammunition, så 
kallade ”icke dödliga vapen” (gummi-
kulor, vattenkanoner, pepparspray och 

liknande), tydligt framgått.38 I skrivande 
stund (februari 2005) har sådana vapen 
inte levererats till något av de svenska 
förbanden i utlandsstyrkan.

Det tog soldaterna mer än tio timmar att 
avvärja attackerna mot Caglavica. Cirka 
35 soldater i brigaden blev skadade, ingen 
allvarligare än att vederbörande kunde 
återvända till förbandet inom några veckor. 
Ingen soldat stupade under händelsen. 
Resultatet blev att MNB(C) lyckades för-
hindra en etnisk rensning av byn.

Vi kan inte lita på att utgången blir lika 

37  Minnesbok KS 09 oktober 2003-juni 2004, s 44ff.
38 En het sommar i Kosovo, KS 02 minnesbok, s 36ff.
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lyckosam nästa gång. I framtiden behöver 
vi utrusta, utbilda och i övrigt förbereda 
våra förband och dess personal för de 
svåraste situationerna. Utbildningen be-
höver ta fasta på de mest kvalificerade 
uppgifterna. Utrustningen måste vara an-
passad för de specifika situationerna i 
en fredsstödjande operation. Soldaterna 
måste tilldelas andra medel för att hantera 
en delvis beväpnad civil folkmassa, än 
vad de disponerar för att strida mot en 
organiserad militär motståndare. I övrigt 
behöver förberedelser vara vidtagna inom 
områden som logistik, underrättelsetjänst, 
sambandstjänst och samövning med andra 
förband i operationsområdet.

Endast på det sättet kan vi ge svenska 
soldater som deltar i internationella insat-
ser tillräckliga förutsättningar för att lösa 
sina uppgifter och överleva.

Tes 2:  Det föreligger ett behov av en 
svensk agenda som uttrycker vad vi vill 
med våra internationella insatser
Den svenska försvarsmakten befinner sig 
i en omställning från ett invasionsförsvar 
till ett insatsförsvar. Själva omställnings-
arbetet är omfattande och låter sig bäst 
jämföras med den tidsperiod då vi övergick 
från indelningsverket till allmän värnplikt 
för drygt 100 år sedan. En del av omställ-
ningens innebörd är att de internationella 
insatserna får en starkare betoning.

Resurser skall placeras och fördelas 
på ett sätt som bäst gynnar de politiska 

och strategiska målsättningarna. Det är 
viktigt att i sammanhanget inse att på det 
internationella fältet agerar också andra 
nationer och organisationer. Författaren 
har på ett tydligt sätt kunnat iaktta hur 
vissa nationer, till skillnad från Sverige, 
har en väl utarbetad agenda för sina in-
ternationella insatser. Dessa nationer är 
de som i förhandlingarna om truppbidrag, 
chefsbefattningar och inriktning når fram-
gång i att driva igenom sina önskemål. Att 
Finland lyckades få ansvaret för ledningen 
av såväl en av stridsgrupperna i den i 
höstas inledda EU-operationen i Bosnien-
Hercegovina (Operation Althea), som en 
av brigaderna i Kosovo, är indikationer 
på att Finland på ett mycket kompetent 
sätt lyckats formulera och genomdriva en 
nationell agenda.

För att en sådan agenda skall fungera 
krävs att den är långsiktig och dessutom att 
den är känd av befattningshavare på flera 
beslutsnivåer. Då finns förutsättningar att 
till exempel vid förhandlingar om trupp-
bidrag påpassligt utnyttja möjligheter att 
stödja Sveriges intressen.

I skrivande stund finns inte någon sådan 
agenda för Sveriges internationella insatser. 
I politiska dokument avhandlas visserligen 
att vi skall sträva efter att öka de internatio-
nella insatserna och att EU:s stridsgrupper 
är viktiga.39 I Försvarsmaktens dokument 
återfinns motsvarande formuleringar.40

För att vi fullt ut skall kunna hävda oss 
på det internationella fältet och aktivt driva 

39  Se bl a prop. 2004/05:5.
40 T ex Försvarsmaktens budgetunderlag 2006 (HKV 23 383:63848).  
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Sveriges intressen krävs mer än så. Det 
behövs en konkretisering för olika geogra-
fiska områden och av vilka funktioner och 
system som är särskilt viktiga att bidra med  
i internationella operationer. Det erfordras 
långsiktighet, så att förbanden och myndig-
heterna tillsammans kan styra in sina resur-
ser mot målsättningarna. Vidare bör rätten 
att besluta och svara på framställningar 
delegeras i en högre omfattning än nu. 
Statsmakterna bör lämna åt Försvarsmak-
ten och övriga myndigheter att fatta beslut 
om detaljer och inom myndigheterna 
behöver beslutsrätten delegeras. Agendan 
behöver vara gemensamt framtagen av den 
politiska nivån och myndigheterna för att 
få fullgod effekt.

Med en agenda för internationella in-
satser som beskrivs ovan skulle Sveriges 
möjligheter att aktivt driva våra nationella 
intressen och ta tillvara uppkommande 
möjligheter i avsevärd grad förbättras.

Tes 3: Räkna med ett långt engage-mang 
när vi väljer att gå in i ett insatsområde
Som beskrivs ovan kommer det i de om-
råden till vilka Sverige sänder förband 
för internationella insatser per definition 
att föreligga ett osäkert läge och en oftast 
hotfull miljö. Vi behöver utgå från att det 
i framtida operationsområden ofta finns 
sekellånga motsättningar mellan olika 
etniska grupper. Vi bör vidare räkna med 
omfattande arbetslöshet i området och 
ekonomisk stagnation. Ofta kommer en 
stor del av befolkningen att vara mycket 
ung, i alla fall i jämförelse med nordeuro-
peiska mått.

Kombinationen av dessa faktorer gör 
det direkt felaktigt att räkna med att si-
tuationen på kort sikt skall kunna lösas. I 
debatten förekommer politiska och militära 
uttalanden om att det gäller att sträva efter 
att göra korta insatser. Förband skall snabbt 
kunna gå in i ett operationsområde och 
efter en kort insats dras ur och återgå till 
respektive hemland.  

Förklaringen till den typen av argument 
kan sökas i att det ur politisk synvinkel 
skulle vara bra att, dels tidigt ha varit med 
och tagit sitt ansvar för att lösa en konflikt, 
dels ha kunnat hålla kostnaderna nere. Från 
militärt håll skulle grunden till argumenta-
tionen kunna komma från tanken att man 
inte skall binda sig i en långvarig konflikt 
och därmed hamna i samma situation som 
en ockupationsmakt med återkommande 
överfall mot och förluster bland soldaterna. 
Dessutom kan mer spännande operationer 
finnas, genom att man söker sig till nya 
områden och nya konflikter.

Författaren till denna artikel menar 
att ett sådant resonemang inte bara är 
felaktigt, utan även skadligt för synen på 
internationella insatser. Vi bör i stället anta 
att i det område dit vi kommer att sända 
trupp råder allvarliga konflikter, djupa 
motsättningar och ekonomisk stagnation. 
Dessutom finns våldsbenägna aktörer som 
ofta styr skeendet. I ett sådant område har 
det internationella samfundet behov att ar-
beta med normalisering och uppbyggnad. 
Civila organisationer, såväl offentliga som 
privata, internationella som nationella, be-
höver genomföra program för ekonomisk 
tillväxt, utbildning och inte minst förtroen-
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deskapande åtgärder mellan befolknings-
grupperna. Så länge detta pågår behövs en 
militär styrka. Dess uppgift blir att svara 
för säkerheten och därigenom möjliggöra 
de civila organisationernas arbete.

Sådana omställningar kan inte åstadkom-
mas på några få år. Ofta är förutsättning-
arna så dåliga att man tidigast kan förvänta 
konkreta resultat under nästa generation, 
den som inte i verkligheten har upplevt 
den väpnade konflikten. Långsiktighet är 
ett nyckelord i sammanhanget.

Det kan tilläggas att likheter med den 
historiska synen på krigföring är slående. 
Politiker och högre militärer har alltid 
drömt om snabba avgöranden, korta ope-
rationer och korta segerrika krig. Verklig-
heten uppvisar en annan bild. I stället för 
att komma tillbaka innan höstlöven föll, 
kom ofta härarna tillbaka efter många år 
och efter avsevärt större förluster än vad 
man räknat med.

Detta leder till att en seriös syn på in-
ternationella insatser behöver utgå från att 
varje insats innebär ett långt engagemang. 
Vi skall inte argumentera för korta insatser 
som löser sekellånga konflikter på några 
månader eller år. Det skulle leda till en 
olycklig fixering vid möjligheter som inte 
finns, i stället för att bygga upp kompetens 
och förmåga för det som erfordras. Vi bör 
i vår planering räkna med och bygga upp 
resurser för att kunna vara länge i de ope-
rationsområden vi engagerar oss i. Freds-
skapande och fredsbyggande tar lång tid 
och kräver seriösa och ansvarskännande 
aktörer och mångåriga insatser i samarbete 
med andra aktörer för att lyckas.

Tes 4: I vårt nuvarande system finns en 
tydlig koppling mellan utlandsstyrkan och 
arméns grundorganisation
Innan vidare resonemang förs under denna 
rubrik behöver rubrikens ”nuvarande sy-
stem” analyseras. Det gäller främst två 
i sammanhanget viktiga grundförutsätt-
ningar.

Den första är att värnpliktssystemet skall 
kvarstå som medlet för rekrytering av 
manskap till Försvarsmakten, det vill säga 
utgöra grunden för personalförsörjnings-
systemet. Även om värnplikten i framtiden 
kan komma att förändras avseende detaljer 
kommer manskapet fortfarande att inkal-
las till utbildning med stöd av lagen om 
totalförsvarsplikt. Strävan är dessutom 
att personalen efter utbildningen placeras 
i förband i insatsorganisationen. Huvud-
delen av förbandens personal kommer 
därmed att utgöras av värnpliktig personal, 
som kan kallas in med lagen som grund. I 
sammanhanget bör framhållas att frivillig-
het att låta sig uttas till värnpliktstjänstgö-
ring är positiv för systemet och nog alltid 
har tillämpats mer eller mindre. Säkerheten 
och stadgan i systemet är dock att staten 
med en pliktlag som grund kan kalla in 
personalen till tjänstgöring.

Den andra förutsättningen för det här 
förda resonemanget är att svenska poli-
tiker inte kommer att använda lagen om 
totalförsvarsplikt som grund för att kalla in 
och sända trupp till internationella insatser. 
Tanken att sätta in ett förband, där huvud-
delen av personalen inkallats till tjänstgö-
ring med hjälp av en pliktlag, i en insats i 
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till exempel Sudan, ter sig för författaren 
som mycket avlägsen. Resonemanget 
nedan bygger alltså på dessa grundförut-
sättningar, dels värnpliktssystemet, dels att 
svenska politiker inte kommer att sända 
förband och personal för internationella 
insatser med hänvisning till lagen om to-
talförsvarsplikt.

För närvarande föreligger en tydlig 
koppling mellan arméns grundorganisa-
tion och utlandsstyrkan. Särskilt tydlig är 
kopplingen till de mekaniserade förbanden 
i grundorganisationen. Kraften och duglig-
heten hos utlandsstyrkan utgår i huvudsak 
ur dessa förband, som också vanligen är 
de mest efterfrågade vid internationella 
insatser. 

Det gäller för det första bemanning av 
förbanden i utlandsstyrkan. Officersbe-
fattningar bemannas av officerare som 
tjänstgör eller i närtid tjänstgjort vid 
förbanden i grundorganisationen. Det 
gäller såväl yrkesofficerare och reservof-
ficerare som värnpliktiga officerare. Ju mer 
kopplade personerna är till verksamheten 
som bedrivs vid förbanden, desto bättre 
är de lämpade att också leda förbanden 
i utlandsstyrkan. Den värnpliktiga perso-
nalen får sin utbildning vid förbanden i 
grundorganisationen. Grundutbildningen 
av värnpliktiga behöver genomföras med 
väpnad strid som målsättning. Det är med 
den grunden de söker sig till utlandsstyrkan 
och det är grundutbildningen som är basen 
för deras kompetens. 

Förbanden i utlandsstyrkan utbildas för 

sina specifika uppgifter vid någon av ar-
méns grundutbildningsförband före avfär-
den till insatsområdet. Utbildningsanord-
ningar och övriga utbildningshjälpmedel 
samt breddningsfordon och utbildnings-
materiel tas från grundorganisationen. 
Ofta kommenderas instruktörer från andra 
grundutbildningsförband för att ytterligare 
förbättra utbildningen. 

Kompetens i vid bemärkelse utgår också 
från grundorganisationen. Skolor och cent-
ra med sina respektive kompetensområden 
utgör stöd för särskilda befattningshavare 
och funktioner under förberedelserna för 
den internationella insatsen. Lärare och 
specialister deltar regelbundet i utbild-
ningen och ger råd till chefer och specia-
lister, under såväl utbildningsperioden som 
förbandens arbete i insatsområdet.

Beträffande övrigt stöd bör nämnas 
reparationsresurser och tekniskt stöd. 
För  banden i grundorganisationen och 
Försvarsmaktens logistik svarar för att 
stödja förbanden i utlandsstyrkan, till ex-
empel genom att ta hand om materiel som 
hemsänds för reparation eller genom stöd 
i själva insatsområdet.

Författaren vill  också granska argumen-
tet att insatsförbanden skall kunna använ-
das såväl internationellt som nationellt. 
Detta påstående låter ju mycket positivt 
och betraktas av somliga politiker och mili-
tärer närmast som ett axiom.41Med de ovan 
anförda förutsättningarna blir påståendet 
ologiskt. Hur skall insatsorganisationen, 
där huvuddelen av personalen i förbanden 

41 FM skr ”Beslut om reformens mål och strategi” (HKV 2004-12-17 23 100:78621). Se även props 31 ff  
not 1
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är värnpliktiga, kunna påstås vara inter-
nationellt användbar? Skall bara de delar 
av förbanden som inte är värnpliktiga, det 
vill säga officerare och möjligen några 
kontraktsanställda soldater lösa förbandets 
uppgifter? Skall några kontraktsanställda 
soldater från andra enheter lösa förbandets 
uppgifter när insats beordras? Skall man 
försöka snabbrekrytera de värnpliktiga 
soldaterna att frivilligt följa med förbandet 
till den internationella insatsen?

Någon trovärdig förklaring har hittills 
inte presenterats och frågan har dessvärre 
inte diskuterats på ett seriöst sätt. Faktum 
kvarstår att så länge vi har nuvarande 
system kan insatsorganisationen använ-
das för nationella uppgifter, förutsatt att 
förbanden har den stridsduglighet som 
erfordras för uppgiften. Med nuvarande 
system måste dock de förband som skall 
insättas internationellt bestå av frivilligt 
rekryterad personal. Detta återspeglar det 
system som vi har haft sedan 1948, då 
vi skickade den första svenska soldaten 
till en internationell insats i modern tid. I 
sammanhanget bör påpekas att dessa för-
band i många fall även kan användas för 
nationella uppgifter.

För att kunna utnyttja insatsförband både 
nationellt och internationellt krävs ett an-
nat system än det nuvarande. Då måste vi 
ha ett system där förbandet är rekryterat 
redan innan insatserna beslutas. Det krävs 
anställning av personalen med så långa 
uppsägningstider att förbandet kan insät-

tas i svåra konflikter i avlägsna områden, 
även om inte individerna i förbandet eller 
deras anhöriga stödjer beslutet om insats. 
Författaren skulle i denna fråga uppskatta 
en intensivare debatt och ett ifrågasättande 
av framförda uppfattningar.

Om inte förutsättningarna för Försvars-
makten förändras på ett genomgripande 
sätt kvarstår det faktum att kraften till 
utlandsstyrkan utgår främst ur arméns 
grundorganisation, inte ur insatsorgani-
sationen.

Tes 5: Rekryteringen till utlandsstyrkan är 
i nuläget ett stort problem, som det be- 
hövs krafttag för att rätta till
I skrivande stund tjänstgör cirka 700 solda-
ter i utlandsstyrkan, samtliga i förband ur 
armén. Enligt fastställda planer skall detta 
antal under de närmaste åren utökas till mer 
än 2000.42 Vissa debattörer i detta ämne 
uttalar att rekryteringen till utlandsstyrkan 
inte utgör något problem.43 Måhända gör 
de som uttalar sådant felet att inte väga in 
kvalitetsaspekten. Om soldater som är nätt 
och jämt godkända eller underkända från 
grundutbildningen rekryteras, tillfredställs 
inte de kvalitetskrav som bör ställas på för-
banden i utlandsstyrkan. Befattningshavare 
som inte har rätt utbildning för att bestrida 
aktuell befattning är ett annat exempel 
där kvalitetsaspekten inte är tillräckligt 
beaktad. Det är sant att det totala antalet 
sökande till utlandsstyrkan uppgår till 
cirka 5000.45 Dessutom kan det framföras 

42  Se vidare i denna årsredovisnings kapitel om organisatoriska förutsättningar av ledamoten Carell.
43  Generallöjtnant Jan Jonsson under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen januari 2004.
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att vissa befattningar är mycket lätta att 
bemanna.

För många av officersbefattningarna 
och vissa specialistbefattningar är dock 
förhållandet det motsatta. Författaren har 
i sin gärning inom Försvarsmakten bland 
annat haft att fastställa uttagningen av sol-
dater till arméns del av utlandsstyrkan. När 
rekryteringsperioden av förbanden KS 12 
(Kosovo), EB 02 (Bosnien-Hercegovina), 
LA 04 (Liberia) och FS 09 (Afghanistan) 
var avslutad i december 2004, uppvisade 
förbanden omfattande brister.44 Förutom 
att vissa nyckelbefattningar var vakanta, 
förelåg också kvalitativa brister. Kravun-
derskridanden vad avser såväl tjänstegrad 
som kompetens behövde tillgripas för att 
kunna fylla vakanserna. Dessutom krävdes 
i vissa fall att kortare tjänstgöringstider 
accepterades än för förbandens huvud-
del. Extremfallet var att fyra läkare skulle 
dela på en befattning under sex månader i 
Bosnien-Hercegovina. Erfarenheter utvisar 
att framför allt chefer och personal med 
många externa kontakter bör tjänstgöra 
lika länge som förbandet. Uttalanden från 
förtroendevalda i utlandsstyrkan påtalar 
svårigheter med att få nya chefer under 
en pågående insats. På motsvarande sätt 
försvåras de externa kontakterna med lo-
kalbefolkning och samarbetet med andra 
nationer i operationen, om nya människor 

kommer in för ofta. De internationella 
chefer under vilkas befäl vi ställer våra 
förband och personal, vittnar dessutom 
om att situationen inte är önskvärd.46 Som 
anfördes beträffande kopplingen mellan 
utlandsstyrkan och arméns grundorgani-
sation, utgår också rekryteringskraften 
från denna organisation, och i synnerhet 
från de mekaniserade förbanden. Det gäller 
dels officerare som behärskar de aktuella 
systemen, dels manskapet som med sin väl 
meriterade grundutbildning vid förbanden 
i grundorganisationen söker och uttas till 
förbanden i utlandsstyrkan.

Läget som beskrevs ovan med svårig-
heter att rekrytera 700 personer kommer 
– om inte någon avgörande förändring 
genomförs – att förvärras när mer än 2000 
personer skall rekryteras. Att dessutom 
FB 2004 bland annat fastställde att tre av 
de mekaniserade förbanden skall läggas 
ned och därmed denna förbandsmängd 
halveras, gör inte saken bättre. 

Ingenstans har författaren kunnat ta del 
av några beprövade metoder för hur rekryte-
ringen skall förbättras. Förhoppningar 
om att betydligt fler ur officerskåren, 
specialister och manskap skall söka sig till 
utlandsstyrkan håller inte långt. Möjligen 
var detta ännu ett område inom vilket inte 
grunder, överväganden och förklaringar 
redovisades i underlagen till FB 2004. 

44 Intervju med överstelöjtnant Kaj Alm, chef för personalavdelningen vid Operativa insatsledningen 
(OPIL).

45  Intervju med byrådirektör Anders Sjödin, personalavdelningen vid OPIL.
46 Samtal med chefen för EUFOR i Bosnien-Hercegovina, generalmajor David Leakey 2005-02-02.
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Faktum kvarstår att rekryteringen till 
utlandsstyrkan utgör ett stort problem, som 
det behövs krafttag för att rätta till. Om for-
meln för detta finns i FB 2004, har den inte 
ännu redovisats på ett klargörande sätt.

Även om denna årsberättelse inte har 
ambitionen att lämna detaljlösningar på 
problemen, vill författaren indikera några 
metoder för att kunna påverka frågan i rätt 
riktning. Förutsättningen för rekrytering 
till utlandsstyrkan är en bra utbildning vid 
grundutbildningsförbanden. Grundutbild-
ningen av värnpliktiga behöver genom-
föras med väpnad strid som målsättning. 
Därigenom kan soldaterna få tilltro till 
systemet och sin egen förmåga att ingå i 
internationella förband. Vidare är en viktig 
förutsättning väl genomförda internatio-
nella insatser. Om resurser av olika slag 
målmedvetet satsas på de internationella 
insatserna kommer fler att söka sig till 
utlandsstyrkan.

Frågor som ledighet, resor, försäkringar 
och ekonomiska ersättningar kommer 
alltid att vara en viktig del av de rekryte-
ringsbefrämjande åtgärderna. Det är viktigt 
att fortlöpande se över ersättningsnivåerna. 
Förhållandet att förmånerna under inter-
nationella insatserna i skrivande stund 
inte är reglerade, är djupt otillfredsstäl-
lande. Att understödja de hemmavarande 
familjerna är en annan viktig åtgärd i 
sammanhanget.

Man bör även överväga att införa ett 
system för att locka fler ur officerskåren 
att frivilligt söka sig till utlandsstyrkan. 

Internationell tjänstgöring är inte obli-
gatorisk i egentlig mening för huvud-
delen av officerskåren. Det är dessutom 
tvivelaktigt att kommendera officerare 
till utlandstjänstgöring med en retroaktiv 
lagstiftning. Ett nytt system skulle kunna 
vara konstruerat så att ingen blir befordrad 
till major innan han eller hon har tjänstgjort 
i utlandsstyrkan. Dessutom skulle ingen 
befordras till överste eller general utan att 
som major eller överstelöjtnant ha tjänst-
gjort i utlandsstyrkan.

Systemet behöver ytterligare detaljut-
formas och med säkerhet även granskas i 
förhållande till ”den svenska rättvisan”. Vi-
dare förutsätts en betydligt aktivare och of-
fensivare individualplanering än i nuläget. 
På sikt skulle vi dock kunna få ett system 
där man förutom att locka officerskåren 
till frivillig tjänstgöring i utlandsstyrkan, 
även skulle kunna uppnå andra effekter. En 
sådan effekt är att i framtiden skulle den 
högsta militära ledningen bemannas av 
individer vilkas bakgrund i högre grad än 
nu består av trupptjänst och internationell 
tjänstgöring.

Tes 6: Vi bör sträva efter att ha  
bataljon (-er) i utlandsstyrkan
Under huvuddelen av tiden sedan vi satte in 
den första bataljonen i internationella insat-
ser i modern tid – UNEFI i Mellanöstern 
1956 – har vi haft minst en bataljon insatt 
i internationella insatser.47  I och med att re-
geringen beslutade att i juni 2004 reducera 
det svenska truppbidraget i Kosovo från 

47 Huldt, Bo m fl: Bevara eller skapa fred. FNs nya roll, Sköld, Nils: s 115-128 och Wahlgren, Lars-Eric: s 
129-146, Norstedts 1995.
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bataljon till kompani bröts det förhållan-
det. I skrivande stund tjänstgör följande 
personal i utlandsstyrkan:

Cirka 70 soldater inom EUFOR i Bos-
nien-Hercegovina.
Cirka 320 soldater inom KFOR i 
Kosovo.
Cirka 230 soldater inom UNMIL i 
Liberia.
Cirka 80 soldater inom ISAF i Af-
ghanistan.

Dessutom tjänstgör cirka 50 observatörer, 
monitorer och delegater i ungefär 20 så 
kallade enskilda insatser.48 Varför vi har 
hamnat i denna situation och om det är den 
politiska viljan att vi skall ha det så, fram-
går inte av dokument från statsmakterna 
eller Försvarsmakten. Att delar av Reger-
ingskansliet synes eftersträva att en svensk 
flagga skall vaja på så många platser i värl-
den som möjligt och att truppinnehållet är 
mindre viktigt är måhända en faktor. Ur ett 
militärt perspektiv är situationen att man 
bara arbetar med små enheter i utlandsstyr-
kan förenad med många svagheter.

Den första gäller inflytande i insats-
området. Det internationella systemet är 
sådant att om ett land har en bataljon med 
en överstelöjtnant eller överste som chef, 
renderar detta i betydligt högre grad infly-
tande än om landet i fråga bidrar med ett 
kompani med en major som chef. Det är 

•

•

•

•

måhända ett osvenskt synsätt, men sådan är 
verkligheten i den internationella miljön. 

En annan brist är ett ineffektivt resursut-
nyttjande. Ett kompani eller ännu mindre 
enheter behöver fortfarande nationellt 
logistiskt och annat stöd i insatsområdet 
för att kunna verka. Förhållandet mellan 
den del av personalen som aktivt bidrar 
till lösandet av de operativa uppgifterna 
och dem som understödjer dessa trupper 
blir ogynnsamt. Internationellt brukar man 
tala om en dålig ”Teeth to Tail Ratio”. 
Bland annat av den anledningen är inte 
små förband efterfrågade i internationella 
insatser.49 Dessutom innebär mindre för-
band i utlandsstyrkan en större belastning 
på stabs-organisationen hemma i Sverige. 
I nuläget får delar av Högkvarteret lösa 
uppgifter som en bataljonsstab i utlands-
styrkan hade löst på ett bättre sätt i insats-
området.

En tredje faktor är möjligheten att driva 
svenska intressen. Ett kompani eller en 
mindre styrka har svårare att få genomslag 
för frågor som vi tycker är särskilt viktiga 
i Sverige. Det kan gälla genderperspektiv, 
syn på prostitution och trafficking samt 
det faktum att vi vill öka antalet kvinnor 
i de internationella förbanden. Inte alla 
länder har samma inställning i dessa frågor. 
Det är lätt för en svensk bataljonschef att 
driva frågorna i sitt förband och även få 
förståelse för dessa hos övriga förband. En 
kompanichef eller chef för en ännu lägre 

48  Årsredovisning utlandsstyrkan 2004 (FM HKV 2005-01-21, 23 386:61541). 
49  Samtal 2005-02-02 med generalmajor David Leakey, chef för EUFOR-operationen i Bosnien-Hercego-

vina.
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enhet kommer alltid att ha svårare att väga 
av mot de internationella förbandschefer 
som han eller hon har att arbeta under. 

En fjärde faktor har att göra med kompe-
tensutveckling. Om Sverige har minst en 
bataljon i en insats kan ett antal officerare 
och specialister ges träning i att föra förband 
på bataljons-, kompani- och lägre nivåer. 
I bataljonsstaben kan många officerare 
och specialister ges motsvarande träning i 
stabstjänst. Dessutom kan Sverige kräva att 
få besätta befattningar i högre staber inom 
organisationen. Vi kan även någon gång få 
besätta brigadchefsbefattningar eller andra 
chefsbefattningar på högre nivå. Om vi inte 
bidrar med större förband får vi inte heller 
delta i större omfattning i operationen. Så 
fungerar det internationella systemet. 

Det finns fler faktorer som talar för att vi 
skall eftersträva att ha minst bataljoner i ut-
landsstyrkan. De här anförda är de mest vä-
sentliga. Den totala bedömningen är att det 
finns många fördelar med att ha bataljoner, 
eller ännu högre förband, i utlandsstyrkan 
och att strävan bör vara att så snart som 
möjligt återgå till den ordningen.

Tes 7: Vi bör planera och förbereda 
förstärkning av utlandsstyrkan om läget 
försämras
Grunden för våra internationella insat-
ser är att vi ställer våra förband till en 
internationell organisations förfogande. 
Chefen i området kommer sedan att grup-
pera förbandet i ett område och tilldela 

det uppgifter.
Som anförts tidigare föreligger per defi-

nition en genuin osäkerhet och oftast ett hot 
mot trupperna som en del av förutsättning-
arna i en internationell insats. Vi behöver 
också räkna med att läget dramatiskt kan 
försämras. Situationer kan uppkomma 
där det internationella samfundet förlo-
rar initiativet och de trupper som finns i 
operationsområdet inte förmår att komma 
tillrätta med situationen.

För att hantera oförutsedda negativa 
händelseutvecklingar bör vi förbereda 
förstärkning av våra kontingenter i utlands-
styrkan. Vi behöver bidra till att, tillsam-
mans med andra nationer, återta initiativet 
och tillse att våra förband kan lösa sina 
uppgifter och att personalen överlever.

Sådana förstärkningar kom till Kosovo 
från övriga nationer inom några dygn efter 
marshändelserna 2004. Chefen för första 
bataljonen av the Royal Gloucestershire, 
Berkshire and Wiltshire Regiment (1. 
RGBW) anmälde sig på morgonen 19 mars 
för chefen för MNB (C) – (Multinationella 
Brigaden Centre) – mindre än två dygn 
efter det att oroligheterna inleddes.50 Under 
det närmaste dygnet flögs hans förband 
in från Storbritannien, och delar omgrup-
perades från den brittiska kontingenten 
i Bosnien-Hercegovina. På motsvarande 
sätt förstärkte de övriga nationerna sina 
kontingenter den närmaste veckan efter 
oroligheterna. 

I Sverige beslutade Försvarsmakten 

50  Chefens för MNB (C) dagbok.
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tidigt om förstärkning med ett tiotal nyck-
elpersoner i enlighet med Försvarsmaktens 
bemyndiganden. Svenska regeringen fat-
tade 1 april beslut om förstärkning med 
ett kompani.51 Kompaniets täter landade 
på flygplatsen i Pristina 6 april.52

Marshändelserna i Kosovo visar att 
en på ytan lugn situation på kort tid kan 
förändras till det sämre. Trots att vi den 
gången lyckades tillföra förstärkningar till 
Kosovo borde vi vara bättre förberedda i 
framtiden. Vi bör i fortsättningen planera 
för förstärkning av varje internationell 
insats. Det behöver inte i vartenda fall 
vara förbandsenheter, utan det kan räcka 
med nyckelpersonal, vissa funktioner eller 
annat som vid en analys före insättandet 
av förbandet i området skulle befinnas 
vara särskilt viktigt vid ett försämrat läge. 
Förstärkningar bör planeras, övas och 
förberedas i olika avseenden. Bara då kan 
våra förband i ett extremt läge förstärkas 
på ett tillfredsställande sätt i tillräckligt 
god tid.

Det är viktigt att dialogen mellan re-
geringen och Försvarsmakten är reglerad 
på ett tidigt stadium. Strävan bör vara att 
Försvarsmakten får ta förstärkningsbeslut 
enligt särskilt bemyndigande. Bara på det 
sättet kan förstärkningar komma till trup-
pernas undsättning i tid.

Samordning med NATO och övriga ak-
törer gällande förstärkningar, där Sverige 
behöver bära sin del av bördan, är att ef-

tersträva. I sammanhanget bör framhållas 
att det inte är så att bara för att man deltar 
i en NATO-operation, så kommer NATO 
att lösa alla problem. Erfarenheterna från 
det anförda Kosovofallet visar i stället att 
nationerna i första hand förstärkte sina 
egna kontingenter. Det finns ingenting som 
tyder på att så inte skulle vara fallet även 
i framtiden. 

Tes 8: Vi behöver lära oss att lösa 
problemen med delvis beväpnade civila 
folkmassor
Under de senaste åren har våra förband i 
internationella insatser kommit att behöva 
hantera demonstrationer och kravaller. 
Förbanden har, i stället för att möta or-
ganiserade militära styrkor, konfronterats 
med delvis beväpnade civila folkmassor. 
För att bättre kunna utnyttja situationerna, 
lösa våra uppgifter och inte få onödiga 
förluster, behöver vi lära oss att hantera 
dessa uppgifter.

Civila folkmassor i de situationer våra 
förband har att verka i uppvisar ett mycket 
dynamiskt och från stund till stund förän-
derligt beteende. Folkmassan består av 
många olika typer av individer. Intresserad 
allmänhet utgör ofta huvuddelen. Kvinnor, 
barn och gamla människor som råkar bo i 
närheten söker sig ofta till folksamlingen 
av nyfikenhet och intresse. Medlöparna är 
en annan viktig kategori, människor som 
gärna följer med och deltar i upplopp om 

51 Se www.regeringen.se/sb/d/119/a/16834
52 Intervju 2005-02-15 med överstelöjtnant Hans Håkansson, stabschef vid den nionde svenska bataljonen 

i Kosovo (KS 09).
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tillfälle bjuds. Sedan finns agitatorerna och 
ledarna, de som kan uppvigla massorna att 
begå våldsdåd och annat. Det är viktigt att 
förstå att ledarna ofta styr utvecklingen 
och kan få en lugn folkmassa att börja 
kasta sten och andra tillhyggen, sätta eld 
på fordon och byggnader och till och med 
använda skjutvapen, inom loppet av någon 
minut. Detta innebär att hotet mot våra 
trupper hela tiden varierar, och att olika 
typer av aktörer måste kunna hanteras. 
Ett annat karakteristikum är att våra trup-
per alltid är numerärt underlägsna. I de 
tillspetsade situationerna de senaste åren 
har styrkeförhållandet varit underlägsenhet 
minst i relationstalet 1:10. 

Soldaterna har och måste ha restriktioner 
för användande av våldsmedel. Det går inte 
att ohämmat skjuta med eldhandvapen mot 
folkmassan, och det gäller att undvika att 
situationen utvecklar sig så att soldaterna 
behöver skjuta skarpt för att rädda sina liv. 
Strävan bör vara att i det längsta undvika 
att situationen eskalerar vad avser våldsan-
vändning.

För att lyckas hantera sådana situationer 
i framtiden behöver våra förband som 
sänds till utlandsstyrkan utbildas och 
utrustas för insats mot civil folkmassa. 
Detta bör ske dels genom att man inhämtar 
internationella erfarenheter på området, 
dessutom bör Sverige genomföra egna 
studier av hur uppgifterna skall lösas på 
ett optimalt sätt.

Tes 9: Multinationalitet är en styrka i 
vissa lägen men en svaghet i andra
Sverige har sedan deltagandet i internatio-
nella operationer inleddes i mer eller min-
dre uttalad form arbetat i multinationella 
miljöer. Planerna för framtiden utvisar att 
detta kommer att fortsätta och intensifieras 
bland annat inom ramen för det så kallade 
EU-stridsgruppskonceptet.

Författaren vill här föra ett resonemang 
som tar fasta på dynamiken i multi-
nationaliteten, där den kan vara en styrka 
i vissa situationer, medan den kan vara en 
svaghet i andra. Det är viktigt att hålla reda 
på vilka situationer man räknar med att 
förbanden i fråga skall kunna hantera när 
graden av multinationalitet övervägs.

Ju mer uppgifterna som skall lösas låter 
beskriva sig som fredsbevarande, desto 
större är styrkan med en multinationell 
lösning. Med fredsbevarande uppgifter 
skall förstås en insats där en fred har 
slutits, där parterna är överens om att den 
multinationella styrkan skall verka inom 
området och där läget är relativt lugnt. I 
en sådan situation är det en styrka att ha 
många olika nationaliteter i förbanden. 
Multinationalitet medför att flera kulturer 
och kompetenser ställs till förfogande för 
lösandet av uppgiften i stället för bara en. 
Om dessa kan samordnas uppnås syner-
gieffekter. Uppgiften för chefer på alla 
nivåer blir att göra multinationalitet till en 
styrka och inte en svaghet.53  Det är också 

53 Brigadier General Brännström: Peacekeeping Partner. NATO review, Istanbul Summit Special, s 40 ff. 
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en styrka politiskt att många olika nationer 
står bakom den aktuella insatsen.

I situationer där krigföring eller freds-
framtvingande uppgifter skall lösas kan 
däremot multinationalitet vara en svag-
het. Med sådana insatser skall förstås att 
förbanden möter en motståndare som är 
militärt organiserad och vars stridsvärde 
man skall räkna med motsvarar det hos 
våra förband. I en sådan situation behö-
ver åtminstone förbanden på lägre nivå 
kunna vidta åtgärder på ett samordnat sätt 
under mycket stor tidspress. För de lägsta 
förbanden som stridsfordonsbesättningar 
rör det sig om reaktionstider på sekunder 
och delar av sekunder. Inom till exempel 
en bataljon under strid behöver alla order 
och kommandon uppfattas och åtlydas 
utan någon fördröjning. I ett dylikt läge är 
multinationalitet en nackdel och kommer 
att leda till att förbandet får oacceptabla 
förluster och misslyckas med att lösa sina 
stridsuppgifter. I sådana situationer måste 
personalen tala sitt eget språk, agera med 
egna nationella rutiner och samverka på 
ett sätt som bara individer med samma 
nationalitet kan göra.

I NATO-sammanhang räknar man med 
tre olika scenarier där styrkor kan insättas. 
Det första är ett konfliktdämpande sce-
nario, där styrkan sätts in för att undvika 
att en konflikt bryter ut. Det andra är när 
våld behöver användas för att stoppa en 
pågående konflikt. I det tredje scenariot 
insätts förbanden efter det att en konflikt 

har avbrutits och för att ett stabilare läge 
skall skapas.54 Med dessa scenarier som 
grund och med det ovan förda resone-
manget framgår att för att kunna delta i 
alla scenarier, även krigföring och freds-
framtvingande uppgifter, behöver i alla fall 
kärnan av den EU-stridsgrupp som Sverige 
skall organisera vara enbart nationell. Så 
länge som förbandet innehåller personal 
från flera nationer riskerar det att vara 
begränsat användbart. Då kommer det 
främst att kunna användas i scenario ett 
och tre ovan, det vill säga preventiva och 
fredsbevarande insatser.

Tes 10: Vi bör undvika att ”gå baklänges” 
in i situationer där förutsättningarna har 
förändrats
Vi har ett system där vi planerar verk-
samheten utifrån kända fakta respektive 
antaganden i de fall vi är osäkra. När 
planeringen kläs i ekonomiska termer får 
vi en budget som sedan är vägledande 
för genomförandet. Så skall det vara och 
så sker inom Försvarsmakten och övriga 
myndigheter.

Fältmarskalken Helmuth von Moltke 
den äldre lär ha uttalat orden ”Ingen plan 
överlever den första kontakten med verk-
ligheten”. Det är måhända något tillspetsat 
uttryckt, men faktum kvarstår att under 
genomförandet inträffar händelser som gör 
att förutsättningarna för planerna och bud-
geten inte längre föreligger. Då måste varje 
sund professionell organisation också inse 

54  Försvarsmaktens Grundorganisationslednings Arméavdelnings rapport från NATO training group 2004-
08-19.
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detta och beakta den nya situationen.
När Försvarsmakten sent 2002 insåg att 

vi hade påtagit oss rollen att ansvara för en 
av de fyra brigadledningarna inom KFOR 
från november 2003 till april 2004, var 
redan budgeten för 2003 lagd. Det logiska 
hade då varit att inse att en ny uppgift hade 
tillkommit och att förutsättningslöst under-
söka vad en sådan uppgift skulle komma 
att kosta. Först därefter skulle tiden vara 
mogen för att se hur man skulle finansiera 
uppgiften och eventuellt göra reduktioner 
på grund av det totala ekonomiska läget.

I stället konstaterades att vi hade fått 
en ny uppgift och att budgeten var oför-
ändrad. Nästa steg blev att, i stället för att 
förutsättningslöst se vad den nya uppgiften 
skulle kosta, försöka hitta utrymme inom 
den tilldelade ramen för att finansiera så 
mycket som möjligt av brigadansvaret. 

På samma sätt hade regeringen före 
marshändelserna 2004 i Kosovo planerat 
för att i juni 2004 reducera den svenska 
insatsen i Kosovo från bataljon till kom-
pani. Den planeringen grundade sig på att 
situationen i Kosovo var stabil och att läget 
var som man trodde före marshändelserna. 
Efteråt insåg de flesta att situationen inte 
var stabil. Länder som Tjeckien och Slo-
vakien avbröt sina planer på att reducera 
sina truppbidrag till kompanier och dekla-
rerade tidigt att de avsåg att fortsätta sitt 
engagemang med en bataljon i Kosovo på 
grund av det nya läget. Andra länder vidtog 
motsvarande åtgärder.

Sverige vidhöll sin uppfattning att reduk-

tion av truppbidraget från bataljon till kom-
pani skulle genomföras, tre månader efter 
marshändelserna där svenska och andra 
soldater var hårsmånen från att stupa och 
att misslyckas med att lösa sina uppgifter. 
Motivet som statsrådet Leni Björklund 
framförde vid sitt besök i Kosovo 29 april 
2004 var att de pengarna redan var inteck-
nade för insatsen i Afghanistan.55Dessa 
två exempel illustrerar ett sätt att ”gå 
baklänges” in i situationer där förutsätt-
ningarna har förändrats. Det är viktigt att 
planera verksamheten och att fastställa en 
budget. Det är också viktigt att kunna inse 
när förutsättningarna har förändrats och 
situationen behöver ses över. Det kan inte 
vara rätt att, som i de två relaterade fallen,  
först se till vad man har budgeterat innan 
den nya situationen inträffade. Det riktiga 
måste i stället, när man inser att situationen 
har förändrats, vara att först fastställa vad 
man vill och beräkna vad det kommer att 
kosta. Först därefter skall man ta steget att 
finansiera beslutet.

Det andra sättet kommer att leda till 
handlingsförlamning samt fördröjda och 
otillräckliga beslut. Frågan ställs på sin 
yttersta spets om och när Sverige utsätts för 
ett militärt angrepp som vi inte har planerat 
eller budgeterat för att möta. 

Avslutande kommentarer
Sverige håller på att genomföra en om-
ställning från invasionsförsvar till insats-
försvar. Det är en omfattande förändring 
som innebär att det mesta inom försvars-

55  Samtal med författaren vid statsrådets besök vid MNB(C) 2004-04-29.
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politiken behöver analyseras. Kungl 
Krigsvetenskapsakademiens avdelning för 
lantkrigsvetenskap har som en del av sin 
årsredovisning 2005 presenterat tio teser 
om internationella insatser. Dessa teser kan 
betraktas som råd till politiska och militära 
beslutsfattare med grund i Akademiens 
erfarenheter och kunskaper. 

Författaren vill avsluta med att mana till 
besinning. Vi har under det kalla kriget 
delvis befunnit oss i en isolering, genom 
den förda neutralitetspolitiken. Under den 
tiden begränsades det internationella sam-
arbetet och samverkan med andra nationer. 
De senaste årens utveckling har i många 
avseenden inneburit ett utökat interna-
tionellt engagemang. Planerna indikerar 
att den utvecklingen skall fortsätta och 
intensifieras. Risken är då överhängande 
att vi överreagerar och glömmer bort de 
många positiva ingredienser vi har inom 
Försvarsmakten. Strävan bör vara att på 
ett balanserat sätt föra in nya uppgifter 
och nya system samtidigt som vi behåller 
det som är bra även för framtiden. De här 
beskrivna tio teserna 

1 Vi bör planera våra internationella in-
satser efter vad som kan hända, inte vad 
vi hoppas skall hända,

2 Det föreligger ett behov av en svensk 
agenda som uttrycker vad vi vill med 
våra internationella insatser,

3 Räkna med ett långt engagemang när vi 
väljer att gå in i ett insatsområde,

4 I vårt nuvarande system finns en tydlig 

koppling mellan utlandsstyrkan och 
arméns grundorganisation,

5 Rekryteringen till utlandsstyrkan är i 
nuläget ett stort problem, som det be-
hövs krafttag för att rätta till,

6 Vi bör sträva efter att ha bataljon(-er) i 
utlandsstyrkan,

7 Vi bör planera och förbereda förstärk-
ning av utlandsstyrkan om läget för-
sämras,

8 Vi behöver lära oss att lösa problemen 
med delvis beväpnade civila folkmas-
sor,

9 Multinationalitet är en styrka i vissa 
lägen men en svaghet i andra,

10 Vi bör undvika att ”gå baklänges” in 
i situationer där förutsättningarna har 
förändrats 

indikerar ett antal viktiga balanserade 
steg på vägen till en ökad internationell 
förmåga.

Utmaningen är att utveckla ett svenskt 
koncept byggt på en egen doktrin som går 
att föra in i multinationella operationer. 
Sådan är metoden i andra länder som har 
deltagit mer aktivt än Sverige i det in-
ternationella samarbetet. Det finns ingen 
allmängiltig internationell doktrin som vi 
helt kan ta till oss. Vi behöver bygga upp en 
egen och utifrån denna kunna ställa kom-
petenta förband och kompetent personal 
till multinationella chefers förfogande. På 
det sättet kommer vi att få ökad förmåga 
att möta nya uppgifter.
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Organisatoriska förutsättningar

Sveriges militära internationella 
ambition, uttryckt i antalet office-
rare och soldater som ska kunna 

delta i internationella missioner, ökar i 
och med FB 2004. Samtidigt minskar det 
antal värnpliktiga som årligen genomför 
grundutbildning dramatiskt, vilket i sin 
tur möjliggjort att Försvarsmakten kun-
nat lämna flera kasernområden och gar-
nisonsorter samt avvecklat personal i en 
omfattning som vi tidigare inte upplevt i 
modern tid. Den totala mängd utbildade 
soldater som skulle kunna vara aktuella 
för att ingå i utlandsstyrkan minskar alltså 
i takt med att vår ambition ökar. Hur går 
denna ekvation ihop?

Jag kommer i denna redovisning (el-
ler snarare i detta ”räkneexempel”) att 
försöka svara på frågan om det är möjligt 
att personalförsörja våra internationella 
förband med den ambition som uttrycks i 
fattat försvarsbeslut – eller snarare under 
vilka förutsättningar det är möjligt. Jag 
påstår inte att jag ger ämnet en heltäckande 
belysning. Många viktiga utgångspunkter 
behandlas inte, t ex frågan om hur vi ska 
garantera rekrytering av rätt utbildad per-
sonal. Men trots att jag i redovisningen inte 
går på djupet indikerar slutsatserna tydligt 
vad som måste göras. 

Variabler
Jag använder mig av några få variabler i 

mitt resonemang. Variablerna har alla den 
egenskapen att det är omöjligt att i förväg 
uttala sig om deras exakta värde. Vi kan 
däremot ha olika uppfattningar om sanno-
likhen att variabeln skall anta visst värde. 

De variabler jag använder mig av i mitt 
resonemang är:

Andelen villiga (uttryckt i %) att 
efter genomförd grundutbildning 
genomföra internationell insats eller 
kontraktsanställning
Antalet utlandsmissioner/individ och 
tidsperiod
Individens ”omsättningstakt”, d v s 
hur länge han/hon står till Försvars-
maktens förfogande
Personalförsörjningssystemet, dels 
rekrytering till utlandsstyrkan som 
idag, dels ett system som skulle kunna 
sägas vara ett yrkesförsvar på värn-
pliktens grund

Konstanter
De konstanter jag lagt till grund för min 
betraktelse kan självklart ifrågasättas och 
om man så önskar hanteras som variabler. 
För överskådlighetens skull väljer jag att 
inte variera rotationstid, internationell 
ambition, utbildningssystem och total 
försvarsekonomi.

Rotationstid
Jag antar att tiden för tjänstgöring vid 
mission även i morgon kommer att vara 6 
månader före rotation. 

Utöver detta kommer vart tredje år 
beredskap och eventuell insats med det 

•

•

•

•

av överste Anders Carell
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av värnpliktiga soldaters frivillighet då det 
gäller att genomföra internationella insat-
ser, ansätter jag siffran 3 900 – (0,15 x 3 
900) = 3 300 (avrundad siffra) för fortsatt 
diskussion. Detta i sin tur innebär att i snitt 
600 officerare/år skulle göra någon form 
av internationell mission. Detta är i sig 
en utmaning, men behandlas inte vidare i 
denna redovisning.

Bild 1 visar vår internationella ambition över åren som den uttrycks i 
regeringens försvarsbeslutsproposition och som detta uttolkats av stra-
tegiledningen vid Högkvarteret. Jag antar att det som anges som ”en 
större och tre mindre missioner”, och som summerar till 1.700 samtidigt 
tjänstgörande, kan vara långvariga s k rotationsmissioner där avlösning 
sker var sjätte månad. Detta i sin tur innebär att det antal individer som 
årligen tjänstgör vid missionerna är 2 x 1.700, d v s 3.400. 

svenska bidraget till EU:s snabbinsats-
styrka, 1 500 man, eller i snitt 500 man/år. 
Totalt talar vi om en ambition som innebär 
att i snitt 3 900 officerare och soldater/
sjömän årligen ska kunna tjänstgöra i 
utlandsstyrkan. Idag utgör yrkesofficerare 
ca 15 % av den totala personalvolymen 
i internationella förband. Eftersom stora 
delar av mitt resonemang bygger på graden 

Approx 3.200

Maximum
number 
of personnel
per year

Minimum 
number 
of personnel 
per year 

Approx 1.700

Approx 2.800



33

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-20052-2005

Nytt utbildningssystem
Försvarsmakten kommer att införa ett nytt 
utbildningssystem med tre skeden (termi-
ner). Under skede ett genomförs framför 
allt grundläggande soldatutbildning. Skede 
två avslutas med ett förbandsövningsskede. 
Efter skede ett och två, som tillsammans 
– inklusive ”lov” och övningsuppehåll har 
längden ett år, fortsätter endast de solda-
ter som redan nu anmäler sig villiga till 
utlandstjänst med en tredje termin. Under 
detta skede samövas de enheter som sedan 
antingen ska ingå i EU:s snabbinsatsstyrka 
eller ska rotera för att avlösa en redan på-
gående mission. Efter termin tre inleds en 
beredskapsperiod.

 Systemet innebär att inryckning och 
uttryckning inte sker varje år (vart annat 
halvår), utan istället vart tredje halvår. 
Detta faktum har betydelse när vi beräknar 
årlig snittsiffra, t ex måste behov av årlig 
snittinryckningssiffra multipliceras med 
faktor 1,5.

Ekonomi
Självklart spelar ekonomin roll då det gäl-
ler att påverka vad som är möjligt eller inte. 
T ex kan villigheten att söka internationell 
tjänst påverkas av löner och förmåner. Jag 
spelar inte med olika ekonomiska nivåer i 
mitt resonemang, utan väljer att utgå från 
den totala ekonomi som utgör grunden för 
FB 2004.

Övriga begränsande faktorer
För att svara på frågan vad som är möjligt 

måste vi förutom variabler och konstanter 
enligt ovan även ta hänsyn till gränssät-
tande resurser i form av

Antalet utbildningsplatser (uttryckt i 
sängplatser)
Antalet utbildningsbefäl (uttryckt i det 
antal soldater som dimensionerat antal 
utbildningsbefäl) 
Planerat antal var tredje halvår inryck-
ande värnpliktiga fältsoldater

Vid resursinventeringen har jag räknat med 
både armé- och amfibieförband. Jag har 
inte, vilket givetvis är en svaghet, separerat 
arméns kompetenser och truppslag. En 
soldat ur trängen räknas alltså på samma 
sätt som en jägarsoldat. 

Efter det att FB 2004 genomdrivits är 
antalet utbildningsplatser för armé- och 
amfibieutbildning drygt 14 500 stycken.

Antalet utbildningsbefäl är dimensionerat 
mot en maximal inryckandesiffra om ca 7 
900 soldater. Det antal fältsoldater som pla-
neras rycka in vart tredje halvår vid armé- 
och amfibieförbanden är drygt 6 500.56

Hur många gånger per tidsperiod kan vi 
räkna med att en individ gör internationell 
tjänst?
Bild 2 utläses på följande sätt: Anta att en 
individ i snitt gör en sexmånadersmission 
under en period av 10 år. Anta vidare att in-
dividen inte ställer sig till Försvarsmaktens 
förfogande efter det att tio år gått sedan 
genomförd grundutbildning. Med dessa 

•

•

•

56 S k ”styrkort” utgivna av Högkvarteret.
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Bild 2 Sammanhanget mellan antalet missioner/individ/tidsenhet och krav på rekryteringstal till 
utlandsstyrkan 

Antal missioner/tidsperiod och omsättningstakt  
ger behov av rekryterade till II / år

ingångsvärden krävs att i snitt 3 300 indi-
vider/år väljer att genomföra termin tre för 
att därefter stå i beredskap och genomföra 
en utlandsmission.

Ytterligare ett exempel; Om en individ i 
snitt gör en sexmånadersmission under en 
period av fem år, för att därefter ställa sig 
till förfogande för ytterligare en femårs-
period där han gör ytterligare en mission 
(eller annorlunda uttryckt, gör två sexmå-
nadersmissioner under en 10-årsperiod) 
krävs ett årligt inflöde av 1 650 individer 
till utlandsstyrkan.

Nästa steg är att bedöma vad som är 
möjligt. Är det rimligt att en individ som 
studerar eller har ett civilt arbete ställer sig 
till förfogande för sex månaders utlands-
tjänst en gång/år i två år? Osäkert. I Fem 
år? Knappast. Men två gånger under en 
tioårsperiod? Inte alls osannolikt.

Sammantaget framgår flera rimliga 
alternativ. Gemensamt för dessa är att de 
kräver ett årligt inflöde av 1 650 individer 
att genomföra termin tre för att därefter 
stå i beredskap och genomföra utlands-
mission.
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Under vilka förutsättningar kan 
vi rekrytera 1 650 individer/år till 
utlandsstyrkan?
Hur stort antal inryckande krävs (var tredje 
halvår), och hur stor andel av dessa måste 
fortsätta till termin tre och utlandsstyrkan, 
för att rekryteringstalet skall ligga på ett 
årligt snitt av 1 650?

Ur bild 3 kan vi utläsa krav på inryck-
andeantal vid olika grader av ”villighet” 
uttryckt i % – från 20 till 60 %.Vi kan 
konstatera att för villighetstal lägre än 
35 % så kommer inte befälsresurser att 
räcka, och för villighetstal lägre än 40 
% krävs fler värnpliktiga än vad som är 
planerat i BU 0657. Vad vi däremot kan 
konstatera är att även vid mycket låga 
villighetstal, som alltså kräver fler inryck-
ande för att uppnå rekryteringstalet 1 650, 
utgör antalet sängplatser i Försvarsmakten 
ingen begränsning. Vi har alltså fortfarande 
tillräckligt antal utbildningsregementen, 
även efter FB 04!

Vi måste alltså uppnå ett villighetstal på 
lägst 40 %. Är detta rimligt? En undersök-
ning som genomförts av Militärhögskolan 
i Halmstad, attitydprojektet, visar att det 
genomsnittliga villighetstalet bland de 
soldater som avslutade sin grundutbild-
ning 2004 var 27 %. (att notera: 27 % 
som svarade att de skulle kunna tänka sig 
att söka internationell tjänst, vilket inte är 
samma sak som att de i praktiken gjorde 

det).58 Att öka andelen villiga från 27 % 
till 40 % borde i sig inte vara omöjligt, 
men innebär med stor sannolikhet en rejäl 
utmaning, inte minst ekonomiskt då vil-
lighetsgraden har ett oomtvistat samband 
med storleken på löner och förmåner. Jag 
anser att utmaningen är så rejäl att jag 
faktiskt känner en hög grad av osäkerhet 
om genomförbarheten. Jag menar att det 
finns en tryggare väg.

En tryggare väg
Om vi istället skulle behöva rekrytera ett 
mindre antal i snitt/år, runt 1 000 istället för 
nästan 2 000, skulle uppgiften kunna lösas 
med en betydligt högre grad av säkerhet. 
Men för att vi skall komma ner i så låga 
rekryteringsbehov med konstant interna-
tionell ambition (i snitt 3 300 individer/år) 
krävs att vi får ut mer av varje individ. Om 
varje individ gör en mission/år i fyra år 
krävs ett inflöde på endast 825 villiga/år, 
vid ca 6 200 inryckande endast 20 %! En 
mission/år i fyra år kan dock inte bygga 
på ett system med frivilliga värnpliktiga. 
Vi talar om soldater som efter termin tre 
tar anställning i försvaret med ett tre- till 
femårskontrakt. Ett sådant system får själv-
klart fler positiva effekter, t ex vad gäller 
beredskap och kvalitet hos förband och 
soldater. ÖB anger själv att ”ett reformerat 
personalförsörjningssystem är en viktig 
förutsättning för Försvarsmaktens möjlig-

57 BU 06/SR, HKV 23 383:63848, BU06, missiv s 2. 
58 Slutrapport Attitydprojekt Utbildningsåret 2003/04, 2004-11-19, HKV 16 700.



37

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-20052-2005

heter att lösa ställda uppgifter”.59 Om dessa 
uppgifter skall lösas med den ambition som 
går att utläsa ur försvarsbeslutspropositio-

59  Se not 57

Bild 3 Sammanhanget mellan villighetstal och krav på antalet 
inryckande för att uppnå rekryteringstalet 1 650 till utlandsstyrkan. 
Observera att inryckning endast sker var tredje halvår, varvid det 
årliga inryckandebehovet är multiplicerat med faktor 1,5.

Är det möjligt att rekrytera 1650 soldater/år till II?

Ja, kanske, men...........

nen menar jag att fortsatt reformering bör 
innebära en övergång till ett yrkesförsvar 
som vilar på värnpliktens grund.
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In this report, the Land Warfare Section 
continues its survey of the development 
of land warfare capability pursuant to the 
Defence Resolution of 2000. The focus 
this year is on the prerequisites for com-
plying with the international commitment 
as specified in the Defence Resolution of 
2004. The report highlights a number of 
challenges that must be solved in order to 
make it possible to fulfil the political am-
bitions – as stated in the government bill 
– at the same time ensuring that the process 
will lead to a feasible development of the 
capabilities of the Armed Forces.

Previous annual surveys:

• The Army is Needed! A discussion 
on Land Warfare (“The Green Book”, 
2002)

• Recruiting Soldiers to the Army 
(2003)

• Land Warfare, the Army and the Prin-
ciple of Adaptability (2004)

Each annual report presents some prereq-
uisites that are necessary for participation 

in international crises management.
In his part of the report, Aspects on 

Security and Defence Policy, Colonel Jan 
Mörtberg analyses the defence bill and also 
refers to the EU security strategy which 
includes some very distinct and extensive 
demands on the Member states.

Brigadier General Anders Brännström 
puts forward Ten Theses on International 
Undertakings, mainly originating from his 
recent experiences as a brigade commander 
in Kosovo.

Finally, Colonel Anders Carell gives us 
an overview of the process of creating the 
new international capabilities in Organi-
sational Prerequisites. There are many 
crucial factors that must be dealt with when 
recruiting personnel.

The message to be conveyed in the 2005 
report is that the existing great and exciting 
potential for participating in international 
missions need to be further developed.

The Land Warfare Section will continue 
with its surveys of the same subject in 
forthcoming issues of the Journal.  

Summary

Land Warfare, the Army and International Missions

Annual report presented to the Land Warfare Section of the Royal Swedish 
Academy of War Sciences on 8th March 2005 by Brigadier Kim Åkerman et al


