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TIDSKRIFT

I denna skrivelse anges den fortsatta 
strategien för Försvarsmaktens  ut-
veckling med satsning på insatsförban-

den då främst Nordic Battle Group, NBG, 
på bekostnad av stödorganisationerna 
och därvid ändra ansvarsfördelning mel-
lan stat och industri s k Offentlig Privat 
Samverkan (OPS). Man kan då göra en del 
reflexioner som redovisas nedan.

Underrättelseunderlag och 
beslutsprocess för NBG-insats
Man har ställt kravet att denna Battle 
Group  (BG) inom 10 dygn skall vara 
insatsberedd var som helst inom en radie 
av 600 mil från Bryssel. Detta i sin tur 
kräver att det inom EU byggs upp en 
underrättelseorganisation som har troliga 
oroshärdar under bevakning, efter hand gör 
bedömningar: skall en social insats göras, 
skall en polisiär insats göras eller skall en 
militär insats göras och i så fall av vilken 
typ och med vilka förband, vanligtvis då 
kombinerat med de mer ”civila” insatserna. 
I det underlaget skall ingå transportsätt 
då följt av t ex val av fordon och skydd, 
kartunderlag, ”politisk” information till 

personalen o s v.
Den andra frågan blir sedan man funnit en 
insats nödvändig, hur skall frågan snabbt 
kunna drivas till beslut för att motsvara det 
höga tidskrav man ställt på förbandet. Med 
hänsyn till tidskravets höga kostnad måste 
underlag och beslut säkerställas.

Underrättelsearbetets utnyttjande 
för materielutvecklingen
Genom detta underrättelsearbete fram-
kommer efter hand krav på materiel som 
bör tillföras det långsiktiga studiearbete 
som i EU:s (EDA) regi bör bedrivas. Ak-
tuella exempel är flygtransport av tyngre 
materiel, skyddskrav på fordon, och som 
en kombination av dessa skall BG ha till-
gång till två fordonsalternativ beroende på 
uppdrag. Andra exempel är ökat behov av 
ej dödande ammunition och ammunition 
med graderad verkan och hög precision.
Vidare ställs nu helt andra krav vad avser 
miljötålighet på materiel och ammunition 
än då de utvecklades, dels med hänsyn till 
klimat, dels med hänsyn till transport och 
användning. Detta kräver att materiel och 
ammuniton som skall ingå i insatsstyrkan 

Några reflexioner kring regeringens  
skrivelse till riksdagen 2005/6:131 
En ändamålsenlig styrning av försvaret
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bör kontrolleras så att de klarar dessa nya 
krav ur såväl säkerhets- som funktionssyn-
punkt, ett led i certifieringsarbetet.

Erforderlig militärteknisk 
kompetens inom FM och FMV
Den militärtekniska kompetensen (leda-
moten Axberg klargjorde i sitt inträdes-
anförande skillnaden mellan den och ren 
teknikkompetens) bör säkerställas inom 
FM och FMV, varvid FHS nya utbildnings-
program bör bättre utnyttjas inte minst 
inom FMV, där man kan ifrågasätta om inte 
en samordnande utbildningsavdelning åter 
erfordras. Även försvarsindustrin kan med 
fördel utnyttja denna utbildning. Vidare 
erfordras en bra samordning av denna ut-
bildning mellan FM och FHS och inom FM 
(MHS, funktionsutbildningen, FMTS).

Samordning av kompetens  
inom EU
Kompetensen inom området energertiska 
material har nedgått till en nivå som är 
säkerhetskritisk,varför EU givit några 
organisationer (bl a KCEM) i uppdrag att 
genomföra EU-excert genom vilket man 
klarlägger erforderligt kompetensbehov 
hos alla befattningshavare som handläg-
ger frågor kring energetiska material. Här 
bör FM och FMV delta och samtidigt 
säkerställa att erforderlig ubildning finns 
att tillgå. Denna verksamhet är fast knutet 
till den lagstiftning som finns rörande 
Transport av farligt gods och Brandfarliga 
och explosiva varor, vilken nu är under om-
arbetning. Denna lagstiftning berör också 
insatsförbanden i stor utsträckning.

En annan verksamhet som fått allt 
större betydelse är standardiseringen, där 
EU nu driver en verksamhet i form av att 
ta fram en standardiseringshandbok för 
försvarsmateriel. En första utgåva finns 
på nätet. Det är viktigt att såväl FMV 
som försvarindustrin aktivt deltar i detta 
arbete, samt att vissa frågor tillrättalägs, 
t ex att ett regeringsbeslut från 1976 som 
ger FMV ansvaret för denna verksamhet 
hävs, samt att  FM:s policy för standar-
diseringsverksamheten som f n undantar 
säkerhetsarbetet rättas till.

Samordning av kompetens mellan 
FM:s och KBM:s områden
Inom säkerhetsområdet pågår arbete inom 
FM:s såväl som KBM:s områden där i 
allt större utsräckning universitet och 
högskolor deltar. Så ordnades genom Sä-
clinks försorg ett s k Säkerhetsting, vidare 
föreslog VINNOVA i sin utredning rörande 
forskning avseende säkerhet ett anslag 
på 100-200 milj kr och att KBM skulle 
hålla i standardiseringsverksamheten inom 
området. Med vad som sagts ovan visar på 
behov av samordning vilket också nu tas 
upp i form av forskningssamordning.

Information om fastställda 
strategiska beslut
FM:s policy för standardisering är fast-
ställd i HKV 09980:70559 2005-06-15 
och FM:s beslut avseende införande av 
strategi för Offentlig Privat Samverkan 
(OPS) är fastställd i HKV 25 100:60814 
2006-01-12.

Trots att de berör försvarsindustrin i 
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högsta grad finns ej FIF med på sändlistan 
där också enligt min uppfattning Försvars-
departementet saknas. Det är väsentligt att 
dessa policybeslut, efter hand som de tas 
fram, förs ut till dem de berör.

Sammanfattning
För att kunna utnyttja de höga tidskrav som 
nu ställts på insatsförbanden erfordras ett 

effektivt underrättelsearbete inom EU lik-
som en snabb beslutsordning. Detta under-
rättelsearbete kan med fördel utnyttjas i det 
gemensamma studiearbete EU bör bedriva 
inom försvarsmaterielområdet, liksom för 
andra aktiviter som standardisering och 
kompetensuppbyggnad, vilka bör följas 
upp bättre. Slutligen bör fastställda policy-
beslut  bättre föras ut till de berörda.

Förkortningar
BG  Battle Group
EDA  European Defence Agency
FHS  Försvarhögskolan
FM  Försvarsmakten
FMTS Försvarsmaktens tekniska skola
FMV  Försvarets Materielverk
HKV  Högkvarteret
KBM Krisberedskapsmyndigheten
KCEM Kompetenscentrum Energetiska Material (Karlskoga)
VINNOVA Myndigheten Forskning och Innovation för hållbar tillväxt


