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Inriktningen för Försvarsmakten mot 
ett ökat deltagande i internationella 
militära insatser är tydlig både från po-

litisk och från militär nivå. Försvarsmakten 
kommer att påverkas i ökande grad av 
denna inriktning, både i daglig verksamhet 
och i utformning mot framtiden. 

Drivkrafterna för utvecklingen av det 
militära försvaret har lämnat hotbilder och 
övergått till förmåge- och kapacitetsmål. 
I allt ökande grad kan dock framtiden 
komma att påverkas av de upplevda inter-
nationella behoven av militära förmågor, 
förband och enheter.

Sverige och Försvarsmakten behöver 
skapa sig en egen bild av vilka de interna-
tionella behoven är och kommer att vara 
i militära insatser. Att närmast betrakta 
styrkeregister som objektiva, absoluta 
behov, okritiskt ta emot förfrågningar från 
internationella organisationer och fokusera 
på dagsaktuella insatser riskerar att ge en 
felaktig bild av internationella behov av 
militära insatser. Behoven behöver ana-

lyseras, eftersom de sannolikt kommer att 
påverka Försvarsmaktens utformning.

I det följande diskuteras innebörden för 
Försvarsmakten av de internationella be-
hoven av militära insatser, dessa beskrivs, 
olika uttryckssätt för behoven anges och 
analyseras. Dessutom berörs översiktligt 
behoven av militära förmågor och förband 
i luftarenan. 

Bakgrund – från sidoverksamhet 
till huvuduppgift
Den politiska viljan avseende Försvars-
maktens inriktning mot internationella 
insatser är tydlig. Att bidra till att hantera 
och förebygga kriser i vår omvärld är ett 
av målen för politikområdet Totalförsvar.1 
Sveriges förmåga att delta i fredsfrämjande 
insatser över hela skalan av insatser bör 
öka och förmågan dimensioneras mot att 
samtidigt leda och genomföra två insatser 
av bataljonsstorlek eller motsvarande och 
mindre förbandsenheter i ytterligare tre 
insatser.2

Inträdesanförande i Kungliga Krigsvetenskapsakademin avd III den 
14 mars 2006 av överste Bengt Svensson

Försvarsmakten och internationella behov av 
militära insatser

1  Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar – försvarspolitisk inriktning 2005-2007, s 74.
2  Ibid, s 69.
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Internationell verksamhet3 har idag nått 
en sådan omfattning att den starkt påverkar 
utformningen av Försvarsmakten. Detta 
gäller dimensionerande krav på omedelbar 
förmåga och påverkan på förmågeutveck-
ling.4 Tendensen är att denna påverkan 
ökar.5 Synen på förhållandet mellan na-
tionellt försvar, där uppgifter fortfarande 
finns, och internationella insatser är därför 
av avgörande betydelse för utformningen av 
och avvägningen inom Försvarsmakten.6

Under kalla kriget kan förhållandet 
mellan nationellt försvar och internatio-
nell verksamhet beskrivas som att det 
nationella försvaret utgjorde grunden för 
utformning och resursfördelning. Som 
bonuseffekt kunde del av det nationella 
försvaret tillfälligt användas för internatio-
nella insatser. Trots denna grundläggande 
prioritering kunde insatserna vara stora, 
t ex i Mellersta Östern och Kongo på 1960-
talet, eftersom storleken på den nationella 
basen var betydande.7

Idag är ambitionen att alla förmågor 
(insatsförband) skall kunna användas för 
internationella insatser.8 Nationellt och 
internationellt skall sammanfalla.

Den inslagna vägen med allt större inter-
nationellt engagemang, bl a inom EU, kan 
dock komma att leda till att de omedelbara 
behoven för internationella insatser blir 
styrande för Försvarsmaktens utformning 
och utveckling. Både innehållet i framti-
dens försvarsmakt och möjligheterna att 
avsätta resurser idag för utveckling kan 
komma att påverkas. En valsituation mel-
lan nationella och internationella behov 
kan komma att uppstå.

På vilket sätt formas då Sveriges militära 
försvar?

De metoder som tidigare valts för att 
på ett logiskt sätt välja den framtida 
utformningen av Försvarsmakten har va-
rierat, men i grunden varit baserade på 
ett uppfattat hot från en eller flera mot-
ståndare. Via perspektivplaner, scenarier, 

3  Internationell verksamhet omfattar en stor bredd av aktiviteter (insatser, övningar, möten, etc) som FM 
genomför . I denna skrift avses främst internationella insatser, dvs deltagande med förband i internationella 
operationer och beredskapsåtgärder för detta. 

4  ÖB, Vägen framåt – en liten bok om en stor förändring , Försvarsmakten, 2004, s 18. I Försvarsbered-
ningens rapport (Försvarsberedningen, En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag 
till reformer, Ds 2006:1, 2005, s 47) anges att fredsfrämjande insatser  är en prioriterad uppgift som bör 
genomsyra förmågeutvecklingen.

5  Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar – försvarspolitisk inriktning 2005-2007, s 69-70, 
73-74 .

6  Med ”nationellt försvar” avses försvaret av Sveriges territorium på detta eller verksamhet i närområdet som 
syftar till att försvara det geografiska området. Med ”internationella insatser” avses verksamhet utanför 
detta område för att främst stödja svenska intressen.

7  Föreläsning vid Fö av docent Lars Ericsson, FHS, om erfarenheter av svenska insatser i DR Kongo, de-
cember 2005.

8  ÖB, Vägen framåt – en liten bok om en stor förändring , Försvarsmakten, 2004, s 19.
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spel, fältövningar och bedömda operativa 
behov har förslag lämnats till den politiska 
ledningen. 

När hotet ersattes av en svårdefinierad 
framtida ”dimma” av återuppståndna 
motståndare valdes ett mer övergripande 
förmågeresonemang baserat på begreppet 
”väpnad strid”.9 Detta ökade komplexi-
teten och, inte minst, svårigheterna att 
pedagogiskt argumentera för en rimlig 
utformning av Försvarsmakten. Trots detta 
finns möjligheter att definiera ”väpnad 
strid” och tydliggöra en målbild för hur 
de militära resurserna skall avvägas och 
utvecklas. 

Kravet på ökad internationell förmåga 
idag kan komma att innebära att För-
svarsmaktens utformning och utveckling 
bestäms av de upplevda behoven av (ef-
terfrågan på) förmågor och förband för 
internationella insatser.10

Statsmakternas krav på Försvarsmaktens 
operativa förmåga innehåller visserligen 
fortfarande delar som pekar på betydelsen 
av framtida förmåga för det nationella 

försvaret, men de dagsaktuella, territori-
ell integritet och internationella insatser, 
förefaller att öka i betydelse.11 Försvars-
maktens roll i kampen mot terrorism är 
begynnande, men tendensen idag är att 
den bli enbart stödjande och avses inte 
att bli dimensionerande.12 Betydelsen av 
den internationella operativa förmågan 
illustreras däremot bl a av satsningen på 
den Nordiska stridsgruppen. 

 Det är därmed av betydelse att granska 
vad som avses med ”behov” i internatio-
nella sammanhang. 

Internationella behov – vad är det?
Nationella politiska beslut ger de grund-
läggande dragen i behoven.13 De omfattar 
hela skalan av uppgifter i olika konflikt-
nivåer – geografiskt är de globala – samt 
deltagande i både snabba och långvariga 
insatser. Detta ger en mycket bred bild av 
vad som är efterfrågat, och en närmare 
granskning är nödvändig.

Internationella behov beskrivs idag av 
de internationella styrkeregister som finns 

9  Försvarsberedningen, Vårt militära försvar – vilja och vägval Försvarspolitisk rapport från Försvarsbe-
redningen, Ds 2003:34, 2003, s 44.

10  För att beskriva vad som behövs för att fylla behov i internationella insatser används orden ”förband”, 
” enheter” och ”förmågor.” Detta anger exempel på delar ur Försvarsmakten som kan delta i en insats. 
Deltagandet har i flera fall, t ex flygfältsenhet till DR Kongo och PRT i Afghanistan inte bestått av förband 
i Försvarsmakten utan delar har sats samman för att tillfälligt lösa en uppgift inom en operation.

11  Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar – försvarspolitisk inriktning 2005-2007, s 34-
36.

 ÖB, Vägen framåt – en liten bok om en stor förändring , Försvarsmakten, 2004, s 20-22.
12  Försvarsberedningen, En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer, Ds 

2006:1, 2005, s 34-35.
13  Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar – försvarspolitisk inriktning 2005-2007, s 69-

70.
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upprättade inom internationella organisa-
tioner och de förband och förmågor som 
deltar i insatser. 

Bilden av behoven i register innefattar 
dels registrens utformning, dels de brister 
(ouppfyllda delar) som dessa redovisar. 
Registren är det som är lättast att koppla till 
Försvarsmaktens historia och traditionella 
sätt att forma förband och förmågor. Liksom 
under kalla kriget rör detta produktion av 
beredskap, även om det riktar sig mot att 
fylla de behov som återfinns i internationella 
organisationer. Här avses de register Sverige 
deltar i inom EU, NATO och FN.14 

Anmälningarna är inte juridiskt bin-
dande och därmed inte tvingande till sin 
natur, men att inte ställa förband till för-
fogande har ett politiskt pris, som varierar 
beroende på typ av register och omstän-
digheterna kring aktuell kris. Insatsbeslut 
är nationella och fattas i varje enskilt fall. 
Den politiska viljan, som den uttrycks i 
det senaste försvarsbeslutet, är att öka våra 
bidrag till styrkeregister både kvantitativt 
och kvalitativt. Tillgängligheten på för-
band skall öka.15

Registeranmälningar har stor påverkan 
på Försvarsmakten, och stora summor 
har satsats på att göra förband dugliga för 
register, och att tillhöra de ”utvalda” har 
betraktats som ett säkert sätt att garantera 
fortlevnad för olika delar av Försvarsmak-

ten. En diskussion har förts om den låga 
nyttjandegraden, d v s i operationer verkli-
gen insatta förband, av registerförbanden.16 
Graden av nyttjande har dock ökat och ett 
exempel på viljemässigt utnyttjande av 
registerförband för insatser är det svenska 
deltagandet i FN:s insats i Liberia.

En annan del av behoven är det som 
verkligen sätts in i operationer och, 
kopplat till beslutsprocessen för insatser, 
de förfrågningar som Sverige erhållit för 
deltagande. Även här kan man tala om 
”brister”, men i pågående operationer.

Den viktigaste förändringen, eller kan-
ske snarare är det en insikt, är den ökade 
betydelse som deltagande i internationella 
insatser har fått för Försvarsmakten. Här 
blir skillnaden påtaglig mellan det som 
tidigare varit i fokus (produktion av bered-
skap) och insättande av militära förband 
och enheter i operationer. Detta har fått en 
växande betydelse och ianspråktar en allt 
större del av Försvarsmaktens resurser. 

I takt med att ett ökat antal officerare 
deltar i insatser kommer erfarenheterna från 
dessa att påverka Försvarsmaktens utform-
ning. Insatserna illustrerar ett ”verkligt” 
behov av militära förband och förmågor i 
olika former av krishantering, medan styr-
keregister och förfrågningar utgör ett mer 
”teoretiskt” behov.

14  Sverige deltar även i SHIRBRIG (Stand-by High Readiness Brigade) och NORDCAPS (Nordic Coordinated 
Arrangement for Military Peace Support). SHIRBRIG är en samarbetsmekanism mellan ett antal länder 
för att förstärka FN:s snabbinsatsförmåga. NORDCAPS är ett nordiskt försvarsrelaterat samarbete inom 
det fredsfrämjande området.

15  Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar – försvarspolitisk inriktning 2005-2007, s 71.
16  Ibid
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Styrkeregister – en internationell 
marknad
Registren är alla kopplade till internationella 
organisationer som NATO, EU och FN.

Det finns flera motiv till varför register-
anmälningar har gjorts av Sverige sedan 
de första på 1990-talet. Inte bara militära 
behov i eventuella insatser har varit sty-
rande, utan anmälningarna har varit och 
är uttrycksmedel för att politiskt engagera 
sig och stödja en organisation; viljan att 
ge en politisk signal. Vidare att ge politisk 
handlingsfrihet för att kunna variera t ex 
storlek på insatsen, risknivå och politisk 
känslighet mellan insatser. Viktigt har 
också varit att gynna insyn och inflytande 
i organisationer. Ytterligare ett motiv har 
varit att ge politisk handlingsfrihet att välja 
insatstidpunkten oberoende av t ex produk-
tionskapacitet. Även en strävan att gynna 
egen försvarsindustri har framskymtat som 
drivkraft bakom åtaganden mot registren.

Övergripande har registeranmälningarna 
fungerat som ett instrument för internatio-
nalisering t ex avseende interoperabilitet. 

Inom NATO gäller PARP-processen17 
som dels är ett konventionellt styrkeregis-
ter, dels en process att utveckla interopera-
bilitet för förmåga eller förband. Processen 
syftar till att identifiera och värdera resur-
ser som partnerländer skulle kunna bidra 
med i fredsfrämjande insatser med NATO-

styrkor och är ett viktigt instrument för att 
utveckla svensk internationell förmåga 
(styrande för interoperabilitetsutveck-
lingen). Processen sker i dialog och bygger 
på frivillighet och självdifferentiering från 
partnerländerna. Sverige har som partner-
land inte tillgång till de scenarier och spel 
med avdömningsinstrument som registren 
grundar sig på.

EU-registren syftar till att som maximal 
förmåga medge insats med 60 000 soldater 
samt marin och flyg som kan sättas in efter 
60 dagar och vara insatta under maximalt 
ett år. En allt viktigare del i EU-registren 
är den höga beredskap som upprätthålls 
med EU:s stridsgrupper. Sverige kom-
mer under första halvåret 2008 att som 
ledarnation ansvara för en stridgrupp. 
För Sverige är EU:s register styrande för 
registeranmälningar. 

EU-processen för att ta fram behoven 
börjar med målbeskrivningar som bryts 
ner till resursbehov för att genomföra 
olika krishanteringsinsatser.18 Av med-
lemsländerna anmälda förband samlas 
i styrkeregister.19 EU arbetar även med 
förteckningar för att redovisa brister och 
hur dessa skall åtgärdas.20 Processen sker 
med politiskt godkännande vid de olika 
stegen. Grunden för att ta fram behoven är 
scenarier i fiktiva geografiska områden och 
som avdömningsinstrument används 
NATO:s operationsanalys (NC3A).21 I 

17 Planning and Review Process.
18  Europeiska säkerhetsstrategin, EU Headline Goal, Requirement Catalogue.  
19  Force Catalogue.
20 Progress Catalogue, European Capabilities Action Plan. 
21 NATO Consultation, Command and Control Agency. 
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dagsläget berör scenarierna separation 
av parter, stabiliserings- och rekonstruk-
tionsoperation, konfliktförebyggande, 
evakuering och humanitärt stöd. 

Även FN har ett eget register, UNSAS,22 
där Sverige har varit medlem sedan 
1990-talet. Avsikten med registret är att 
reducera tiden mellan beslut och insats vid 
FN-operationer. Utformningen av registret 
grundar sig främst på två faktorer. Först 
vad nationer är villiga att ställa upp med, 
dvs ställa till FN:s förfogande. För svensk 
del är detta i dagsläget mark-, luft- och 
sjöstridskrafter. Därefter de bedömningar 
som FN-högkvarteret i New York gör 
avseende framtida behov. Visserligen har 
systemet utvecklats kontinuerligt, bl a 
utgående från Brahimi-rapporten, men 
bygger fortfarande på antaganden. 

 Att betrakta de olika registren som en 
illustration av vilka förmågor och förband 
som är efterfrågade för internationella 
insatser innebär ett antagande med flera 
svagheter. Den första är de olika motiv, t ex 
politiska, som styr anmälningar till registren 
för alla deltagande länder. En andra svaghet 
är att registren är beroende av vad olika 
stater vill erbjuda frivilligt. Vidare grundar 
sig framtagandet av registren på bedöm-

ningar, även om dessa görs med spel, och 
politiska hänsyn som medför osäkerhet om 
de verkligen representerar reella behov. 
Osäkerheterna och bristerna påminner om 
de svagheter som funnits vid svensk natio-
nell planering under kalla kriget.23

Sammantaget innebär detta att regis-
ter, och inte minst de brister som kan 
identifieras i dagsläget, mer illustrerar 
en internationell marknad baserad på 
tillgång och efterfrågan än i objektiv me-
ning militära behov för fredsfrämjande 
insatser. En marknad där andra faktorer 
än rent operativa behov i insatser har stark 
påverkan. Att dra slutsatser från registren 
för utformningen av svenska försvaret 
innehåller osäkerheter. Dessa är större än 
de brister som fanns i utformningen av 
invasionsförsvaret eftersom det nu handlar 
om ett ökat geografiskt område, en större 
bredd på uppgifter och ett ökat antal aktö-
rer i framtagningen av behoven.

Insatser – de verkliga behoven? 
Insatta förband ger vägledning om vilka 
internationella behov som finns, men 
en noggrann analys behöver göras för 
att dra generella och framtidsinriktade 
slutsatser.24 

22 United Nations Stand-by System. Systemet består av ett förbandsregister med tre ambitionsnivåer, ett 
snabbregister för förband och enskilda individer samt ett register för särskilda initiativ. I den senare kate-
gorin ingår de av Sverige donerade fältsjukhusen. 

23 Exempel på svagheterna är brist på avdömningsinstrument och doktriner samt olika typer av politiska 
krav, t ex besparingskrav.

24  Här avses insatta förband från alla nationer, inte bara från Sverige, även om det mest intressanta är insatser 
från nationer liknade Sverige. Som ett led i detta ingår även granskning av konflikten som sådan. 
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Det är ett stort antal politiska, ekono-
miska och militära faktorer i ett kompli-
cerat samspel som slutligen avgör vilket 
förband eller vilken enhet som sätts in i 
en operation. Exempel på faktorer är risk-
bedömningar, kostnader, säkerhets- och 
utrikespolitiska prioriteringar. 

Startsignalen för en insats har traditio-
nellt varit en förfrågan, oftast inledningsvis 
inofficiell, från t ex FN om deltagande med 
en förbandstyp i en angiven insats. Nästa 
steg har oftast varit deltagande i styrkekon-
ferens där nationen gjort ett åtagande om 
att delta. I FN:s fall görs bedömningarna 
som ligger till grund för förfrågningarna 
av FN:s högkvarter i New York med liten, 
om ens någon, påverkan eller insyn av 
medlemsstaterna.25

EU och NATO upprättar normalt en för-
teckning över behov i operationen baserat 
på planeringen för insatsen.26 Därefter sker 
styrkegenerering, bl a via konferenser, med 
medlems- och partnerländer. I pågående 
operationer sker kontinuerligt översyner 
där behoven justeras.27 

De insatser som genomförts bör ge en 
tydlig indikation om vad som är behoven 
i internationella insatser. Nedan följer ett 

exempel på hur de senaste årens behov har 
analyserats och beskrivits:

• FN har behov av mindre specialiserade 
enheter och enheter med hög teknisk 
kompetens. Behov finns inte av större 
manöverförband eller ”follow-on for-
ces”.28

• EU har behov av specialförband och 
manöverförband.

• NATO behöver specialförband och 
manöverenheter.29

Låt oss granska denna bild av behoven.
Beskrivningen ovan bygger på en 

bristfällig analys. Generellt kan sägas att 
behoven behöver betraktas över en mycket 
längre tidsperiod eftersom de varierar t ex 
med typen av konflikt och nationers vil-
lighet att bidra. Ett exempel på detta är 
manöverförband, där FN:s behov i dagslä-
get uppfylls till stor del av asiatiska stater, 
och västländer därmed inte behöver delta 
(något som de i allmänhet inte önskar). Det 
motsatta förhållandet rådde på 1990-talet 
och konflikten i Jugoslavien. 

En annan generell synpunkt är att 
begreppet ”specialiserade enheter” ofta 
används för att beskriva behov utan att en 

25  Sveriges insyn i planering och pågående operationer har hitintills varit större i både EU- och NATO-ope-
rationer där t ex operationsplaner lämnas ut för synpunkter. FN motiverar ofta sitt förfarande med det stora 
antalet medlemmar i organisationen och att någon medlemsstat sannolikt är part i konflikten.  

26  Förteckningen benämns normalt Combined Joint Statement of Requirements. 
27  Periodic Mission Review.
28  Styrkor som inte deltar i inledningen av en insats utan först i ett senare skede när operationen är etable-

rad.
29  Exemplet hämtat ur Försvarsmakten, Försvarsmaktens förslag avseende bidrag till internationell förmåga 

2005-2008, BU 05/SR, bilaga 14, 2003, s 3-10.
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definition ges.30 
Beskrivningen ovan av EU:s behov byg-

ger på ett begränsat underlag eftersom an-
talet operationer är relativt få och dessutom 
kortvariga (Concordia i Makedonien, Arte-
mis i DR Kongo och Althea i Bosnien).31 
Dessutom befinner vi oss i början på den 
allmänna uppbyggnaden av EU:s militära 
förmåga för krishanteringsinsatser och det 
är för tidigt att dra långtgående slutsatser.

Även när det gäller NATO är antalet 
genomförda operationer litet, även om or-
ganisationen har genomfört insatser i drygt 
10 år. Val av deltagande enhet har dessutom 
påverkats av politiska begränsningar hos 
både organisationen och partnerländer. 

Det finns en skillnad mellan behoven 
och vad som verkligen sätts in. Nationella 
insatsbeslut är en komplicerad process med 
ett mycket stort antal politiska, militära och 
ekonomiska faktorer. Exempel på politiska 
hänsynstaganden är viljan att ha partners 
i operationen och därmed möjligheterna 
att passa in med den svenska styrkan, en 
önskan om stor geografisk täckning och en 

strävan att tillgodose svenska intressen. 
Militära faktorer kan vara nyttan för för-

mågeutvecklingen, gynnsamma produk-
tionsmöjligheter, logistik och ledning. 

Ekonomin spelar roll i förhållandet mel-
lan kostnader för insatsen och operativ 
eller politisk effekt. 

Sammantaget ger genomförda insatser 
en mycket bra indikation om vad behoven 
är, även om varje operation måste analy-
seras och tidsperspektivet behöver vara så 
långt som möjligt. Avgörande faktorer vid 
insatsbeslutet behöver klarläggas – kanske 
avstod man av olika skäl från att uppfylla 
tydliga behov.

Förfrågningar – vill Sverige vara 
med?
Traditionellt har förfrågningar från FN 
utgjort grunden i bedömningen av vad som 
är internationellt efterfrågat. Vanligtvis 
sker samspelet mellan FN och medlems-
staterna avseende truppbidrag i flera 
steg.32 Det första kan vara en inofficiell 
underhandskontakt från FN för att utröna 

30  Även begreppen ”force multiplier” och ”enabler” används istället för specialiserad enhet. Ett försök till 
förtydligande bör innehålla följande beståndsdelar. 

• En insats som möjliggör för andra delar att verka, dvs en viktig ”pusselbit.” Insatsen ger synergief-
fekter som överstiger dess storlek. Därmed förbättras möjligheterna för andra delar i operationen 
att verka.

• Insatsen är begränsad i storlek och/eller tid.
• Innehållet är ofta avancerat (tekniskt eller kompetensmässigt) men behöver inte vara det utan 

viktigare är att det är få som kan/vill bidra med den.
 Detta leder fram till att begreppen kan definieras som en insats som är begränsad i tid och/eller omfatt-

ning och som ger synergieffekter i en given situation. Eftersom detta varierar med situationen kan det som 
uppfyller behovet skifta.

31  Antalet operationer i dagsläget är ca 13 stycken, men de flesta är civila krishanteringsinsatser.
32  Normalt sker samspelet i New York mellan Sveriges delegation vid FN och DPKO. Svenska åtgärder i 

New York styrs med instruktioner från UD efter beredningsprocess inom Regeringskansliet.
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om nationen är intresserad av att bidra. Vid 
positiv respons följs detta med officiell 
förfrågan och svar som därefter fullföljs 
vid styrkegenereringskonferenser och 
avtalsförhandlingar.33 Det är också möjligt 
för medlemsstater att underhand informera 
FN vad man önskar bidra med och på detta 
sätt starta processen. 

Skälen för FN-förfrågan är flera än just 
det bedömda operativa behovet i en in-
sats. Det kan t ex vara hur man bedömer 
medlemsstaterna vilja till positiv respons, 
en vilja att belöna stater som stödjer FN i 
andra sammanhang eller en önskan om att 
få viss grupp av medlemsstater att delta. 
Eftersom motiven till förfrågningarna 
varierar, kommer en behovsbild (vad som 
är efterfrågat) byggd på dessa att innehålla 
stora osäkerheter. Varje förfrågan behöver 
granskas för sig, men utgör en del i bedöm-
ningen av behoven. 

Insatser i luftarenan
Ett exempel där analysen av behoven inte 
varit tillräcklig är insatser i luftarenan. 
Sverige har gjort få insatser och enbart 
en (flygfältsenhet i Demokratiska Repu-
bliken Kongo) i närtid inom denna arena. 
Den största insatsen var med stridsflyg i 
samma land under 1960-talet. Orsakerna 
till att luftarenan diskuterats så lite är 
flera, men huvudorsaken är ett bristfälligt 
antagande. 

Nästan slentrianmässigt har deltagande 
nationer i fredsfrämjande insatser antagit 
att den organisation som leder operationer 
har haft luftherravälde. Därmed har lufta-
renan, förutom avseende tranporter, kunnat 
lämnas utan åtgärder. Möjligen kan luft-
dimensionen överlåtas till stormakternas 
styrkor inom NATO-insatser, där luftherra-
välde hitintills har uppnåtts. Däremot inom 
EU-operationer, som Artemis, har graden 
av herravälde varit lägre, och i FN-insatser 
har det grundläggande antagandet visat sig 
vara direkt felaktigt.34

Till detta kommer en ökad betydelse av 
andra hot från luftarenan än flygplan och 
helikoptrar. Den ökade användningen av 
UAV av olika typer, effekterna av raketer 
och granater, även mycket enkla i Irak och 
Afghanistan, samt den ökade spridningen 
av robotar påverkar även bedömningen av 
behoven i internationella insatser.35

Redan under inledningen av FN:s insats 
i f d Jugoslavien var det diskutabelt om 
tillräcklig grad av luftherravälde, hade 
uppnåtts även om situationen förbättrades 
med stöd av NATO. Vid FN:s insatser i 
Afrika har knappast någon haft luft-
herravälde, och oftast har övervakning 
av luftrummet saknats helt. Utrymme har 
därmed givits till någon av parterna, som 
t ex i Elfenbenskusten 2004, att agera 
om än med små resurser.36 Dessa små 
resurser kan dock ge mycket stor operativ 

33 Förhållandet mellan FN och bidragande medlemsland regleras i ett MOU (Memorandum of Understan-
ding).

34  Lv 6, Målbild Lv 2014, Underlag till särskild redovisning, Januari 2005, s 28.
35  Ibid, s 30-31.
36  Ibid, s 29.
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effekt, och en sannolikt låg tolerans för 
förluster hos de deltagande nationerna i 
FN-insatsen medför att hela operationen 
kan påverkas. 

En granskning av behoven inom några 
av idag pågående operationer visar på 
betydelsen av luftarenan.37 I Västafrika 
saknas resurser för att övervaka luftrum-
met, samtidigt som de porösa gränserna 
medger illegal trafik som hotar att desta-
bilisera hela regionen. Under lång tid har 
FN begärt hjälp med att på marken och i 
luften övervaka östra DR Kongo där en 
omfattande trafik från ett stort antal flygfält 
allvarligt hotar fredsprocessen. I Sudan 
är ett av vapnen i folkmordet i Darfur 
luftstridskrafter, och enorma områden är 
obevakade av det internationella samfun-
det. Behoven är även här övervakning av 
luftrummet och att utspana stora landom-
råden från luften.

De tydligaste behoven idag är övervak-
ning av luftrummet och flygspaning även 
om andra mer offensiva insatser är tänk-
bara. Sverige har resurser för övervakning 
av luftrummet som underrättelseenhet 23 
och flygande spaningsradar. En viktig 
faktor att ta hänsyn till är att behoven i 
luftarenan kan mötas utan heltäckande lös-
ningar och att alla delar inte behöver hålla 
högsta teknologiska nivå. Även enklare 
lösningar som t ex enbart täcker ett viss 
geografiskt område kan ge stora operativa 
effekter för hela insatsen. En annan faktor 

är att en lösning behöver väljas som uthål-
ligt och kontinuerligt löser t ex uppgiften 
att övervaka luftrummet. Eftersom FN:s 
ekonomi för insatser är begränsad behöver 
även ekonomin vägas in i övervägandet. 

Sammanfattande analys av 
internationella behov av militära 
insatser
En analys av behoven och hur dessa ma-
nifesteras är viktig eftersom sannolikheten 
är stor att Försvarsmaktens utformning 
påverkas, och kommer att påverkas i en 
ökande grad, av dessa behov. Kunskap om 
vilka faktorer som påverkar styrkeregister, 
insatser och förfrågningar möjliggör att 
behoven kan förutses och förändringar av 
Försvarsmakten sker på ett medvetet sätt. 
Påverkan av kortsiktiga faktorer undviks 
och militär och politisk handlingsfrihet 
kan uppnås. 

Redan en översiktlig analys ger vid han-
den att det sammantagna behovet av mi-
litära förmågor överstiger tillgången (det 
som olika nationer är villiga att sätta in och 
sannolikt även den totala tillgången). Det 
finns flera skäl för detta, men de viktigaste 
är globalisering som i detta sammanhang 
innebär att flera konflikter än tidigare berör 
världssamfundet, att ett stort antal konflik-
ter efter kalla krigets slut har kunnat blossa 
upp samt att många konflikter är interna 
och berör nationsbyggande, vilket innebär 
att de kräver långsiktiga insatser. Medias 

37  Försvarsmakten, Delredovisning 1; Anmodan avseende framtida militära krishanteringsinsatser i Afrika, 
HKV 01 800:76122, 2005.  Försvarsmakten, Delredovisning 2; Anmodan avseende framtida militära 
krishanteringsinsatser i Afrika, HKV 01 800:78933, 2005.
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ökade betydelse medför ökat politiskt tryck 
på världssamfundet att ingripa.38

För att få en bild av behoven behöver 
styrkeregister, förfrågningar om deltagande 
i operationer och genomförda insatser be-
aktas.

De internationella registren är bristfälli-
ga som mått på vilka förmågor och förband 
som efterfrågas för internationella insatser. 
Flera faktorer styr anmälningarna, bl a 
politiska och industriella, än rent operativa 
behov. Det finns brister i den grundläggan-
de processen för att utforma registren där 
mycket av nödvändighet vilar på antagan-
den. Visserligen påminner metoderna om 
svensk planering under kalla kriget, men 
t ex det stora geografiska området (glo-
balt), bredden på uppgifter och det stora 
antalet aktörer ökar osäkerheterna. Vidare 
beskriver registren enbart beredskap och 
inte det som verkligen sätts in. 

Den stora fördelen med registren, för-
utom att beredskap upprätthålls, är en 
antydan till uppgiftsfördelning mellan 
nationer för krishantering. Vägen till en 
mer styrande uppgiftsfördelning är dock 
av bl a politiska skäl mycket lång. 

Förfrågningar om deltagande i insatser 
bygger på flera faktorer än behoven i 
operationen. En statistisk granskning av 
t  ex FN:s förfrågningar eller att bygga en 
behovsbild enbart på dessa förfrågningar 
innehåller därför för stora osäkerheter men 
utgör en del i bedömningen.

Genomförda insatser är det bästa sättet 
att analysera behoven, även om de faktorer 

som påverkade insatsbesluten också måste 
beaktas. Förutsättningarna för olika insat-
ser har varierat med konflikttyp, geografisk 
område, aktuell organisation, avsikter med 
operationen m m. Trots detta kan ett antal 
övergripande slutsatser dras för framtiden. 
Detta är betydelsefullt då ambitionerna 
att öka antalet insatta förband är påtagligt 
och genomförande av insatser sannolikt 
påverkar i högre grad än att upprätthålla 
beredskap för insatser. 

En av de högsta företrädarna för EU:s 
begynnande militära strukturer, generalen 
Gustaf Hägglund, diskuterade under slutet 
av sin tjänstgöring i Bryssel de internatio-
nella behoven. Dessa, menade han, kommer 
att beröra kontroll över konfliktområden 
där människor bor och verkar. Följaktligen 
i första hand markdimensionen. 

Vid en sådan konflikt kan fjärrstrids-
krafter, d v s strid på stora avstånd, inleda, 
men knappast fullfölja, om ens avgöra. 
Detta gäller särskilt mot en asymmetrisk 
motståndare. Markförband måste förr el-
ler senare sättas in eftersom de är de enda 
som kan hantera övergången från peace 
enforcement till peace keeping och vidare 
(idag används ibland begreppet stabili-
seringsoperationer för denna övergång), 
menade Hägglund.

Flera av FN:s operationer i Afrika il-
lustrerar behovet av soldater för att påver-
ka konflikten i en positiv riktning. I stor 
omfattning har västländerna lämnat detta 
behov till asiatiska och afrikanska länder 
att fylla. Kritiken mot detta har varit stark 

38  Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar – försvarspolitisk inriktning 2005-2007,  
s 13-14.
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från FN och fattiga stater. Sveriges insats 
med truppförband i Afrika har därför 
lovordats och därmed givits stora positiva 
politiska effekter. 

Det säkraste sättet för att få politiskt och 
militärt inflytande i en operation och den 
organisation som är inblandad är fortfa-
rande fotsoldater på marken, s k ”boots 
on the ground”. De kostnader och risker 
som detta medför ger nästan automatiskt 
höga befattningar i ledningsstrukturer och 
inflytande i politiska processer. 

Behovet av markstridskrafter är dock 
inte alltomfattande. Pågående konflikter 
i Afrika visar t ex på att även verkan i 
luftarenan är efterfrågat av organisationer 
som FN och EU. Det just nu största beho-
vet är förmåga till luftövervakning, men 
även mer offensiva inslag är tänkbara. 
Att luftarenan till stor del har negligerats 
illustrerar hur bristande bedömningen av 
behoven har varit.

Analysen av genomförda operationer 
behöver även ta hänsyn till viktiga faktorer 
som operativ effekt, kostnader, behovet 
av partners, militär nytta och förmåge-
bredd vid beslut om insats. Förståelsen är 
nödvändig eftersom beslutsprocessen kan 
åskådliggöra behov som av olika skäl ej 
uppfyllts. Antalet faktorer som påverkar 
insatsbeslut är mycket stort och urvalet 
nedan består av mer generella faktorer. 

Grundläggande för beslut om insats är 
den operativa effekt som bidraget ger i den 
aktuella operationen. Ett förband eller en-
het måste svara, även graden kan variera, 

mot ett behov i insatsen. Eftersom inter-
nationella insatser alltid innebär risker är 
det enbart moraliskt försvarbart att riskera 
soldater om det finns en nyttoeffekt i krisom-
rådet. Att utsätta soldater för risker för att öva 
en förmåga eller bibehålla en förbandstyp 
är mycket svårt att moraliskt motivera för 
deltagarna och det svenska folket. 

Kostnader spelar en stor roll vid beslut 
om insatser. Sverige har en modell för 
finansiering av internationella insatser där 
en del av Försvarsmaktens anslag (6:1:2 
Fredsfrämjande truppinsatser) är avdelat 
för internationella militära insatser. I takt 
med de ökade internationella ambitionerna 
kommer anslagsposten att öka från 1 400 
miljoner kronor 2005 till 1700 miljoner 
kronor 2007.39 I dagsläget finansierar an-
slaget största delen av den totala kostnaden 
för insats och inte, som i en del andra län-
der, merkostnaden i förhållande till fasta 
kostnader. En diskussion pågår avseende 
utformningen av framtida finansierings-
former, inte minst i ljuset av den Nordiska 
stridsgruppen, men kostnader för olika 
typer av förmågor och förband kommer 
alltid att vara en faktor vid insatsbeslut. 
Att finansiera med s k löpande räkning 
är sannolikt enbart aktuellt i extrema fall 
där Sverige berörs direkt. Kostnaderna för 
en insats kommer därmed att vägas mot 
operativ effekt och politiska vinster inom 
en begränsad ekonomisk ram. 

Ett litet land är beroende av partners 
i den stora världen. Sverige har under 
lång tid och i flera typer av operationer 

39  Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar – försvarspolitisk inriktning 2005-2007, s 74.
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framgångsrikt samarbetat med partners. 
Så sker idag i Liberia, på Balkan och i 
Afghanistan. Skälen till denna strävan är 
en vilja att dela kostnader och risker, få 
tillgång till underrättelser samt ge effekter 
för samarbeten inom andra områden. En 
liten nation kan med partners få en större 
effekt, t ex avseende inflytande, än vad ett 
enskilt nationellt bidrag skulle kunna ge. 
Samarbete är dock inte problemfritt och 
måste särskilt övervägas vid insatser i höga 
konfliktnivåer. När behoven analyseras 
måste möjligheterna att hitta och passa in 
med partners övervägas.

Med militär nytta avses de effekter 
som deltagande i insatsen ger för För-
svarsmaktens förmåga i väpnad strid och 
utveckling av denna förmåga. Vidare bör 
i denna faktor även vägas in produktions-
förutsättningarna för att bidra med aktuell 
förmåga. 

Förmågebredd ger politisk och militär 
handlingsfrihet att delta i internationella 
insatser. Av resonemanget ovan framgår att 
det är en komplicerad process att förutse 
behov i internationella insatser liksom att 
beslut om insatser innefattar ett stort antal 
faktorer. Möjligheterna att delta ökar om 
det finns en bredd på förmågor som kan 
delta. För svensk del kan detta illustreras 
med att vi idag deltar med mekaniserat 
förband i Afrika, ett antal förmågor på 
Balkan, i morgon tar över ledningen 
av en komplicerad civil-militär insats i 

Afghanistan samtidigt som diskussioner 
förs om deltagande med marinförband, 
flygförband eller markbaserade sensorer 
för luftövervakning i nya operationer i 
Afrika.40 Förmågebredden påverkar starkt 
Sveriges möjligheter att delta i internatio-
nella insatser.

Sammantaget behöver Sverige skapa 
sig en egen bild av vilka de internationella 
behoven är och kommer att vara i militära 
insatser. Att närmast betrakta styrkeregister 
som objektiva, absoluta behov, okritiskt ta 
emot förfrågningar och fokusera på dags-
aktuella insatser riskerar att ge en felaktig 
bild av internationella behov av militära 
insatser. Behoven behöver analyseras ef-
tersom de sannolikt kommer att påverka 
Försvarsmaktens utformning.

Grundstenarna i denna analys bör vara 
att granska främst genomförda operationer 
och förfrågningar med ett så långt tidsper-
spektiv som möjligt. Behoven i insatserna 
måste därefter granskas i sina respektive 
politiska och operativa sammanhang. Fak-
torer som har betydelse för insatsbeslut 
bör vägas in.

Styrande faktorer för anmälningarna till 
olika styrkeregister och bristerna i dessa 
register bör klarläggas. 

Slutresultatet bör vara en egen nationell 
analys och därefter erbjudande om delta-
gande i aktuell operation, inte att vänta på 
inbjudan. Analysen behöver även omfatta 
en bedömning av framtida behov. Först när 

40  Försvarsmakten, Delredovisning 1; Anmodan avseende framtida militära krishanteringsinsatser i Afrika, 
HKV 01 800:76122, 2005.  Försvarsmakten, Delredovisning 2; Anmodan avseende framtida militära 
krishanteringsinsatser i Afrika, HKV 01 800:78933, 2005.
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dessa bägge delar finns kan Sverige och 
Försvarsmakten med egen vilja påverka 
vilka internationella militära behov som 

skall uppfyllas med svenska resurser nu 
och i framtiden. 

The intent to transform the Swedish Armed 
Forces into a force capable of increased 
military participation in international 
peace support operations is evident at both 
the political and the military levels. The 
Swedish Armed Forces will, to an increas-
ing degree, be shaped by this new focus 
on everyday operations as well as on the 
development of a future force.

The Swedish Armed Forces have moved 
beyond considering threats as the sole basis 
for force structure development and have 
been transformed into a capability-based 
development process.  The allocation of 
future resources may, however, have been 
already reserved and  earmarked for future 
immediate  operational requirements when 
creating and expanding the requisite num-
ber of units for international peace support 
operations.

The author proposes a need for both 
the Swedish political level and the Ar-
med Forces to develop a thorough and 
critical understanding of what the current 
requirements for peace support operations 

will involve in the future. He asserts that 
to simply accept the force catalogues of 
international organisations as an objective 
requirement, to uncritically respond to 
requests from international organisations, 
and to solely focus on current operations, 
risks giving a false impression of what is 
needed for peace support operations on the 
global scene.   

The present study goes on to review the 
elements needed for this thorough and 
critical analysis of requirements.  They 
include a systematic review of current and 
past international operations extending as 
far back as possible; the study also deals 
with requests from international organi-
sations to participate, then lists such force 
catalogues as are linked to international 
deployment, and finally describes factors 
which have had an impact on deployment 
decisions in the past. 

Additionally in the study, the author 
discusses the air dimension as one example 
of an incomplete analysis of requirements 
in peace support operations. 

Summary

The Swedish Armed Forces and International Requirements 
for Military Missions

Inaugural lecture presented to the Air Warfare Section of the Royal Swedish 
Academy of War Sciences on 14 March 2006 by Colonel Bengt Svensson.


