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Handlingar

Det framtida försvaret

Kungliga Krigsvetenskapsakademien 
representerar en unik och bred kun-

skap om vårt försvar. Ert engagemang är 
betydelsefullt. Akademien är ett värdefullt 
forum och det känns därför naturligt att 
här göra en av de första offentliga pre-
sentationerna av min vision för Sveriges 
försvar och vad regeringen kommer att 
lägga fram i inriktningspropositionen till 
våren 2009.

Vi ska skapa ett modernt, flexibelt och 
användbart försvar; ett försvar med hög 
operativ tillgänglighet. Vi ska skapa mesta 
möjliga säkerhet per investerad skattekrona. 
Fokus för det svenska försvaret ska ligga 
på operativ nytta här och nu. Försvaret 
ska kunna användas där det behövs, både i 
Sverige, i närområdet och globalt.

Högre operativ effekt, tillgänglighet 
och flexibilitet gör att de personella kost-
naderna kan komma att öka. Men, vi har 
inte råd att utbilda soldater och officerare 
som vi sedan inte kan använda.  Förband 
som bara finns på pappret, kvardröjande 
äldre strukturer och framtidsdrömmar har 
en tendens att kosta mycket pengar, för att 

inte tala om tekniska särlösningar. Vi håller 
på att omfördela medel från materielan-
skaffning till operativ verksamhet, för att 
förverkliga ökad effekt och tillgänglighet 
i våra förband. Det är också hög tid att 
rationalisera försvarets stödstrukturer och 
våra stödmyndigheter. 

En tillbakablick
Låt mig dock först blicka tillbaka på året 
som gått sedan jag tillträdde som försvars-
minister. En lång rad åtgärder är vidtagna. 
Vi har en färdplan för att nå balans på för-
bandsanslaget; vi inför tvåbefälssystemet 
med nya specialistofficerare, vi inför  aspi-
rantskolor för officerare, vi fördjupar vårt 
nordiska samarbete till att även omfatta 
helt nya områden. Genom vårt deltagande 
i SAC, Strategic Airlift Capability, får vi 
tillgång till strategisk flygtransport. Vi 
skapar en ny myndighet för samhällsskydd 
och beredskap. FRA-lagen är överenskom-
men. Vi har beslutat om att utöka Afgha-
nistaninsatsen och vi har deltagit i Kosovo 
och Tchad. Vi har antagit en ny strategi för 
internationella insatser. Och vi fortsätter att 

Anförande vid Kungl Krigsvetenskapsakademiens högtidssamman - 
komst den 12 november 2008

Av Sten Tolgfors
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utveckla synen på vår materielförsörjning. 
Vi har därmed vidtagit flera viktiga steg 
som i sig ökar försvarets tillgänglighet, 
rörlighet och användbarhet. 

Försvarets förmåga
Försvarsmaktens operativa förmåga ökade 
något 2006-2007 och förbandsverksamhe-
ten är generellt av god kvalitet. En ny lo-
vande generation officerare är på väg fram.
Ambitionen vad gäller en sund värdegrund 
och dess betydelse är hög. Flyg- och ubåts-
förbanden, liksom specialförband och led-
ning, håller högsta internationella klass.

NATO:s generalsekreterare Jaap de Hoop 
Scheffer pekar ut Sverige som NATO:s vik-
tigaste partnerland tack vare vår kvalitet och 
ambition i internationella insatser. 

Den av Sverige ledda nordiska stridsgrup-
pen (NBG) beskrivs som den bästa som 
hittills satts upp inom EU. NBG tillförde 
försvaret ny kunskap, gav erfarenhet gäl-
lande snabbinsatsförmåga och fördjupat 
samarbete med närstående länder. Den 
skulle med tio dagars varsel kunna sättas 
in i varje konfliktnivå i princip var som 
helst i världen.

Samtidigt existerar utmaningar avse-
ende ekonomistyrning och effektivitet i 
resursanvändningen. Den stora försvars-
politiska uppgiften är att fullfölja omställ-
ningen till ett användbart och tillgängligt 
insatsförsvar, som ger högre försvars-
effekt för pengarna. Att inte fortsätta med 
förnyelsearbetet skulle fortsätta att binda 
försvaret vid en struktur där allt större 
del av resurserna skulle konsumeras av 

fasta och trögrörliga kostnader medan allt 
mindre resurser skulle gå till den del som 
ger operativ effekt. Resultatet skulle bli en 
gradvis avtagande försvarsförmåga.

inför inriktningspropositionen
I vår föreslår regeringen en ny inriktning 
för försvaret. Omställningen ska påbörjas 
den 1 januari 2010 för att vara införd vid 
utgången av 2014. Inriktningspropositionen 
är ett stort och omdanande steg i försvarets 
fortsatta utveckling mot ett modernt och an-
vändbart försvar. Därefter följer särproposi-
tioner om bland annat personalförsörjning, 
rationalisering av försvarets stödstrukturer 
och stödmyndigheterna, samt ordinarie 
budgetpropositioner.

Inriktningen som den beskrivs i proposi-
tionen vilar på en rad solida underlag.

Försvarsberedningen lämnade sin säker-
hetspolitiska rapport i december 2007. En 
enig beredning, med alla sju partier, stod 
bakom analysen. I juni 2008 presenterades 
försvarsberedningens försvarspolitiska rap-
port som lade fram långtgående förslag om 
bland annat en ny princip för personalförsörj-
ning, rationalisering av stödmyndigheter, att 
gå från tyngre till lättare förband, långtgående 
samverkan i Östersjön och konkretisering av 
civil-militär samordning. Återigen var hela 
beredningen enig om denna inriktning. 

Andra underlag för inriktningspropo-
sitionen är delredovisningen från pliktut-
redningen, frivillig- och veteransoldatut-
redningen, samt Försvarsmaktens svar på 
planeringsanvisningarna. 

Genomförandegruppens arbete är ett 
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annat ingångsvärde. Med utgångspunkt 
från aktuella behov, identifierade vi i 
detta arbete materielprojekt som ströks 
eller sköts på framtiden för att möjlig-
göra en direkt överföring av dessa medel 
till den operativa verksamheten. Det är 
bland annat tack vare dessa överföringar, 
som försvarets ekonomi går mot balans. 
Givet att Försvarsmaktens egna siffror 
och underlag håller, behöver vi inte göra 
några förbandsnedläggningar under denna 
mandatperiod. 

Marie Hafströms utredning syftar till att 
i grunden rationalisera stödet till Försvars-

makten. Försvarsberedningen bedömde 
att rationaliseringsåtgärder kan medge en 
överföring av 3-4 miljarder kronor från 
stödverksamheten till den operativa verk-
samheten. Jag binder mig ej vid försvarsbe-
redningens siffror, men väl till inriktningen. 
Rationalisering av dessa strukturer, som 
byggdes upp för det kalla krigets krav och 
dåtidens behov, är helt nödvändig för att 
kunna öka den operativa tillgängligheten 
och användbarheten.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en 
så betydande omstrukturering och moder-
nisering som föreslås tar tid att genomföra. 

Försvarsministern talar. Intresserade lyssnare på podiet är i mitten styresmannen professor Bo 
Huldt omgiven av andre styresmannen generalmajor Erik Rossander (t h) och sekreteraren översten 
1.gr Kim Åkerman (t v). Foto: Cecilia Österberg
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Men fokus måste ligga på kärnverksamhe-
ten och den operativa nyttan. 

Spårbarhet
Regeringen följer spårbarhetsmodellen. 
Vi börjar med omvärldsbeskrivning och 
analys där försvarsberedningens arbete 
utgör grunden. Därutöver gjorde Försvars-
departementet och UD en uppdaterad och 
fördjupad analys med anledning av Geor-
gienkonflikten, med underlag från MUST, 
FRA, FOI och UI. Nästa steg är den po-
litiska inriktningen och dimensioneringen 
av försvaret. Avslutningsvis kommer 
försvarets produktionsapparat, d v s det 
som i dag benämns grundorganisationen, 
att anpassas. 

Regeringen ska ange vilka mål som ska 
uppfyllas, vilka prioriteringar som görs 
och hur vi vill att morgondagens försvar 
ska se ut. Det är sedan militärens uppgift 
att föreslå hur verksamheten bör utformas 
för att på det mest effektiva sättet leva upp 
till de politiska inriktningarna. Precis som 
i alla andra politikområden så kommer det 
att ges politiska inriktningar på både den 
övergripande nivån och i mera konkreta 
frågor av politisk betydelse. 

Målen
1 Ökad tillgänglighet. Kriget i Georgien 
visar hur snabbt dagens konflikter kan ut-
spelas. Georgienkriget genomfördes inom 
loppet av en vecka. Det var mindre än 
20 000 ryska soldater i Georgien – men de 
kom dit mycket snabbt. Det svenska försva-
ret ska fortsatt ha god uthållighet, men ett 
här och nu-perspektiv måste prioriteras. Vi 

behöver förband som är omedelbart grip-
bara för att värna Sverige, för användning 
i internationella insatser och för att kunna 
bidra med en snabbinsatsförmåga inom 
ramen för t ex EU.

Med hittillsvarande politiska krav på 
den nationella insatsorganisationen ska 
försvaret kunna ha 11 000 man redo för 
insats inom ett år. Det motsvarar en tred-
jedel av insatsorganisationen. På övriga två 
tredjedelar av förbanden, som uppgår till 
cirka 20 000 man, finns inga politiska krav 
på att de ska kunna vara tillgängliga för 
insats eller på vilken kvalitet de ska ha. De 
utgör snarast en produktionsfaktor för den 
användbara tredjedelen. Sverige behöver 
ha fler förband tillgängliga snabbare. 

Vi behöver ändra vår syn på hur för-
svaret används. Här och nu-perspektivet 
innebär att normen för Försvarsmaktens 
personal och förband är att vara operativt 
tillgängliga och insatta, precis som är fallet 
för polisen, räddningstjänsten, kustbevak-
ningen eller våra sjukhus. 

2   Ökad användbarhet. Förbanden ska vara 
användbara nationellt, i närområdet och i 
internationella insatser. Vi ska bort från 
uppdelningen i en nationell insatsorganisa-
tion och en särskild utlandsstyrka. Förban-
den ska vara användbara också i meningen 
att de inte bara ska existera på papperet, 
utan gå att använda i verkligheten. Förband 
som inte är utrustade, utbildade eller övade 
är helt enkelt inte användbara.

I användbarhet ligger också att förban-
den ska vara flexibla och möjliga att snabbt 
transportera, inom eller utom landet, dit där 
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de behövs för en insats. Samtidigt måste 
förband ha förmåga att samverka effektivt 
med andra länder och organisationer.

För att förband ska vara användbara bör 
de ha sådan kvalitet att de kan växla mellan 
olika konfliktnivåer, samarbetspartners och 
geografiska miljöer. Detta kräver robust ma-
teriel och betydande satsningar på övningar, 
språkkunskaper och professionalism. För-
mågan att verka i extrema miljöer, t ex 
extrem kyla, djungel eller öken, kommer 
att begränsas till utvalda enheter. 

Det är också i den här riktningen övriga 
Europa, och NATO utvecklas. Tillgänglig-
het, flexibilitet, rörlighet och användbarhet 
är nyckelorden både för oss och dem. 

Bataljonsstridsgruppen och 
garnisoner
Förbanden ska arbeta sammansatt, integre-
rat och förövat mellan olika stridskrafter. 
Den nordiska stridsgruppen byggdes kring 
en mekaniserad bataljon, kompletterad med 
funktionsförmågor och med förbestämda 
flygenheter, bland annat i form av Gripen-
plan. En sådan bataljonstridsgrupp är till sin 
natur skalbar, rörlig och anpassningsbar till 
olika uppgifter.

Bataljonsstridsgruppen ska vara den 
huvudsakliga organisatoriska och operativa 
enheten bland markstridskrafternas insats-
förband. Bataljonsstridsgruppen består i 
normal fall av en lätt mekaniserad bataljon 
(eller motsvarande) samt pansar-, luftvärns-, 
artilleri-, ingenjörs-, och underhållselement, 
samt i vissa fall specialförband/amfibie ele-
ment. Vid insats bestäms i vilken utsträck-
ning det lätta mekaniserade förbandet ska 

åtföljas av stridsgruppens stödelement, eller 
undantagsvis, att stödelementen självstän-
digt utgör det svenska bidraget till insatsen. 
Med andra ord ska elementen vara modulärt 
uppbyggda. Bataljonsstridsgruppen ska 
kunna förstärkas och understödjas av förbe-
stämda flyg- och marinstridskrafter. Detta 
ligger väl i linje med den markoperativa 
tyngdpunkten som gäller för försvaret.

Övergången till bataljonsstridsgrupper 
är ett led i att öka markstridskrafternas 
flexibilitet. Idag är huvuddelen av mark-
stridskrafternas insatsförband tunga, medan 
endast en mindre del är lätta. Förstärknings- 
och stödfunktionerna är idag organiserade 
som relativt autonoma bataljoner, något 
som inte är optimalt för dagens operativa 
behov. Däremot är det nödvändigt att kunna 
komplettera de lättare bataljonsförbanden 
med dessa element. Erfarenheter från till 
exempel södra Afghanistan visar att för-
stärkningsförmågor, även i små volymer, 
spelar betydande, ibland avgörande, roller 
som del av integrerade lättrörliga förband. 

Sverige ska bibehålla förmågan att leda 
brigad och att vi ska kunna ingå i och ledas 
av sådana strukturer. Detta innebär inte att vi 
idag ska bygga upp gårdagens brigadstruk-
tur eller upprätthålla stödstrukturer för 
brigader. Det innebär att svenska officerare 
tillsammans med t ex våra nordiska grannar, 
ska kunna leda en brigad. Svenska officera-
re, i internationella sammanhang, ska också 
kunna ingå i högre staber. Lika naturligt är 
det att svenska bataljonsstridsgrupper ska 
kunna ingå i en internationell brigadstruktur 
för t ex större internationella insatser. 

Bataljonsstridsgruppen kommer att ut-
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göra grunden för svensk markstrid. Med de 
nya stående och kontrakterade förbanden 
följer att verksamheten naturligtvis kom-
mer att förändras, men det kommer inte att 
göras några förbandsnedläggningar under 
denna mandatperiod. 

Med utgångspunkt i bataljonsstridsgrupp-
skonceptet ska följande förband finnas:

1. Stående bataljonstridsgrupper med an-
ställda soldater och officerare. Dessa ska 
vara omedelbart tillgängliga för insats 
– vare sig behovet dyker upp i Sverige, 
i närområdet och internationellt. Kraven 
på operativ tillgänglighet, interoperabili-
tet och flexibilitet är mycket höga. 

2. Kontrakterade bataljoner där soldater på 
samma sätt som i dagens reservofficers-
system har civila jobb men förbinder sig 
att göra utbildning och insats med viss 
periodicitet. Dessa förband ger volym i 
det nationella försvaret och avses framför 
allt användas för planerade insatser. Det 
är självklart att de används nationellt om 
behov uppstår. Vi får in civil kunskap i 
försvaret och vi ger militär erfarenhet 
och ledarskap tillbaka till samhället. 

3. Den nordiska stridsgruppen blir i ett så-
dant system inte ett förband som byggs 
för en särskild beredskapsperiod, utan 
en ordinarie stridsgrupp, som under en 
viss period tillsammans med enheter 
från andra länder gör tjänst som Nordisk 
stridsgrupp.

4. Flyg- och marinförbanden kommer i 
huvudsak att bemannas med heltidsan-
ställda officerare, soldater och sjömän.

5. Nationella skyddsstyrkor utvecklas ur 
hemvärnet. De nationella skyddsstyr-
korna utvecklas och organiseras lokalt, 
och är kontrakterade. Deras materiel 
kommer från bataljonsstridsgrupperna. 
Bättre utbildning och utrustning kom-
mer att öka kvaliteten och användbarhe-
ten för denna centrala komponent i vårt 
försvar. Uppgiften är nationell och lokal 
och riktas mot bland annat skydds- och 
bevakningsuppgifter, samt stöd till sam-
hället. De nationella skyddsstyrkorna 
bidrar med viktig folklig förankring. 

               
Signifikant är att förbanden, bataljons-
stridsgrupperna, flygdivisionerna och sjö-
stridskrafterna, är i stort sett permanenta. 
Personalen roterar i och ur förbanden vid 
lämpliga tidpunkter och följer med för-
bandets insatscykel. Denna insatscykel är 
naturligtvis annorlunda för förbanden som 
är uppbyggda med fast anställda soldater 
och de som bemannas med kontraktssolda-
ter. En icke oväsentlig aspekt är att när väl 
kontrakt är skrivet, med både soldater och 
officerare, ingår insats (-er) i uppgiften. I 
dagens system är utbildning obligatorisk, 
men i alla lägen utom mobilisering, är det 
frivilligt att delta i insatsen. Morgonda-
gens system blir mera rationellt – där är 
det frivilligt att bli en del av försvaret och 
att teckna kontrakt. Men när man väl har 
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ment samt för att undvika specialmateriel. 
Det finns en lång rad av specialförband 
och jägarförband, från jägarbataljon, luft-
buren bataljon till underrättelsebataljon, 
säkerhetsbataljon, flygbasjägarförband och 
kustjägare, som torde kunna samutbildas 
mer och till del samordnas. Försvarsbe-
redningen föreslog att amfibieförmågan 
bör integreras i markstridskrafterna, ett 
förslag som bibehåller en förmåga att verka 
i kustnära storstadsmiljö och hamnområden, 
som ökar dess användbarhet, och samtidigt 
medger materiella och infrastrukturella 
rationaliseringar. Ytterligare detaljer kring 
denna form av effektiviseringar kommer att 
tas i en framtida proposition i dialog med 
Försvarsmakten. 

Civil-militärt samarbete
Militära insatser kan inte på egen hand skapa 
förutsättningar för fred och återuppbyggnad 

skrivit på måste vi kunna räkna med att 
använda alla för insats.

Balansen i detta blir ett försvar med en 
begränsad mängd anställda soldater och 
officerare för att skapa förband med hög 
tillgänglighet kompletterat med en större 
volym kontrakterade soldater (inklusive de 
nationella skyddsstyrkorna). Personalför-
sörjningen moderniseras så att frivillighet 
utgör grund för uttagning i stället för 
värnplikt. En kortare, låt säga tre månaders 
grundläggande soldatutbildning, fullgörs 
av ett större antal unga människor. Därefter 
kan försvaret och den enskilde, om man 
vill, välja att teckna kontrakt med varandra 
för vidare utbildning, beredskap och insats 
i stående förband eller kontraktsförband. 
Övriga blir rekryteringsbara för de natio-
nella skyddsstyrkorna.

Vi bör minska antalet typförband för att 
rationalisera utbildnings- och övningsmo-

Hemvärnet

Stående 
förband

Kontrakts-
anställda
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i ett konfliktdrabbat område. Säkerhet och 
utveckling förutsätter en helhetssyn på 
samverkan mellan militära, humanitära, 
fredsbyggande och utvecklingsrelaterade 
medel. De militära resurserna krävs inte 
sällan för att möjliggöra de civila insatserna, 
men de civila insatserna är nödvändiga för 
att uppnå långsiktig stabilitet. En effektiv 
civil-militär samverkan omfattar såväl 
långsiktiga och mer långvariga insatser, 
som akuta kortare insatser.  Idag finns det 
brister i denna koordinering, kontinuiteten 
är dålig och det finns mycket att önska av-
seende tillvaratagande av ”lessons learned”, 
såväl nationellt som tillsammans med våra 
nordiska samarbetspartners. 

För att åstadkomma en stärkt kopp-
ling mellan säkerhet och utveckling i ett 
konfliktområde måste arbetet bedrivas i 
en gemensam civil-militär process i hela 
kedjan från policyskapande, planering, öv-
ning, utbildning, genomförande av insats 
och utvärdering till kunskapsåterföring. 
Detta ska ske i samklang med nordiska 
och europeiska koncept. Denna samverkan 
bör institutionaliseras i form av en samver-

kansfunktion med berörda myndigheter 
och andra aktörer för att verka inför, under 
och efter varje insats.

Slutsats
Det är hög tid att fullfölja försvarets transfor-
mering och rätta till obalanser – ekonomiska, 
strukturella och operativa. Regeringen har 
vidtagit flera steg i denna riktning. Inrikt-
ningspropositionen sätter upp en tydlig 
ledstjärna. Vi kommer därtill, under de föl-
jande åren, att komplettera med nödvändiga 
propositioner och i budget för att styra för-
svaret mot ökad användbarhet och operativ 
tillgänglighet. Försvaret ska kunna verka 
och göra nytta där det behövs – hemma och 
utomlands, och normen är att försvaret ska 
kunna användas här och nu. 

Genom denna förnyelsestrategi når vi ett 
försvar med bättre förutsättningar att värna 
Sverige och svenska intressen, samtidigt som 
den internationella ambitionen att sprida 
fred och säkerhet tillsammans med närstå-
ende länder fortsatt kan vara hög. 

Författaren är Sveriges försvarsminister.


