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Försvarspropositionen från i mars 20091 
innehåller flera glädjande nyheter. 

Viktigast är övergång till ny personalför
sörjning och att det missbrukade begreppet 
allmän värn plikt lämnas. Men propositio
nen innehåller också logiska motsägelser. 
Mobiliserande reserv i form av fyra för
rådsställda mekaniserade bataljoner införs 
samtidigt som den operativa uppgift som 
skulle motivera dessa utgår! 

I avsnittet 5.3 Krav på operativ förmåga 
anges tydligt som regeringens förslag att 
de krav på operativ förmåga som riksdagen 
tidigare beslutat ska upphöra att gälla vid 
utgången av 2009. Där står att ”tidigare 
beskrivning av operativ förmåga i skilda 
tidsperspektiv inte längre är aktuell”.

Några av de formuleringar som finns for
mulerade i föregående försvarsproposition 
av övergripande karaktär2 och som man nu 
tar avstånd från är:  

Vid försämrad utveckling utgår kraven 
från att vi … måste  kunna hantera händel

seutvecklingar och möta olika former av 
hot… Försvarsmakten ska också, efter 
allvarlig och varaktig säkerhetspolitisk 
försämring och successiva beslut av riks
dag och regering, kunna utveckla förmåga 
att möta olika former av mer omfattande 
militära operationer …

I stället införs, också i försvarsproposition 
2009 avsnittet 5.3 Krav på operativ för
måga men några sidor längre fram:

… För att vara användbar och tillgänglig 
över tiden bör Försvarsmakten också 
ha förmåga att … kunna hantera för
ändrade krav på insatsorganisationens 
operativa förmåga.

... För att säkerställa möjligheterna till 
en sådan utökning kan det vara nödvändigt 
att behålla viss strategisk infrastruktur. 
Därutöver organiseras en förbandsreserv 
bestående av fyra mekaniserade bataljoner 
utanför insatsorganisationen som, upp 
till tre år efter särskilt beslut, bör kunna 

Försvarspolitisk doktrin och  
reservförband

Av Helge Löfstedt

1   Prop 2008/09:140 
2  Prop 2004/05:05

diskussion & 
debatt
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tillföras insatsorganisationen vid en all
varligt försämrad omvärldsutveckling 
som innebär hot mot Sverige.

En kvalificerad förmåga att genom
föra strid i hela skalan från lågintensiva 
till högintensiva konfliktnivåer krävs 
för att kunna hantera oväntade framtida 
utvecklingar i en oviss och föränderlig 
värld. Förmåga att möta mer kvalifice
rade motståndare är en förutsättning för 
långsiktig handlingsfrihet.

Denna textexercis i propositionen tillför 
ingen vägledning för hur reservförbanden 
ska in fogas i Försvarsmakten. Vad som 
nu behövs är att man utvecklar en tydlig 
försvarspolitisk doktrin som inrymmer 
förbands reserv. Denna doktrin bör utveck
las vad som ska vara styrande för reser
vernas omfattning och utform ning samt 
innehålla konsistenta slutsatser i konkret 
form.  I det följande ges några reflexioner 
i sammanhanget. 

trovärdig nationell reservorganisation
Reservorganisationen ska rimligen öka 
förmågan att sätta upp militär styrka 
för att mot verka even tuella maktspråk i 
närområdet i en osäker framtid. Styrande 
för reservernas utform ning ska rimligen 
också vara att utnyttja befintliga resurser 
på ett lämpligt sätt. Det är då svårt att se 
att en sådan doktrin enbart skulle leda 
till anspråk på mekaniserade bataljoner. 
Rimligen måste det finnas öppenheten 

för flera typer av resurser som är av stort 
värde för nationellt för svar. Detta samtidigt 
som man inte släpper loss kravmaskiner 
som drar nya utgifter eller in kräktar på 
internationell förmåga. 

En rimlig inriktning är då att Försvars
makten bör beakta motsvarande militära 
organisationer i omvärlden. Detta för att 
få inspiration och för att få en uppfatt
ning om vad som har hög inter nationell 
trovärdighet.   

När det gäller organisation i omvärlden 
är det naturligt att gå till USA.  Man har 
där infört en organisationsprincip som 
innebär mindre brigader än ti digare.3 Detta 
som ett uttryck för en strävan att inrymma 
fler stridande enheter i förhållande till 
stöd organisation. Det innebär att man har 
tre ”manöverbataljoner” och en liten bri
gadram som i storlek bara motsvarar en av 
dessa manöverbataljoner. När man nu här i 
Sverige beslutar om en lösning som inne
bär tolv bataljoner vid fyra mekaniserade 
regementen kan det vara rimligt att låta 
varje rege mente ansvara för en brigad av 
den moderna amerikanska typen med litet 
personal inne håll. Det innebär att förutom 
en reservbataljon behöver varje sådant 
regemente också utnyttja utbildad personal 
för att kunna sätta upp brigadramar till en 
volym som då inte bör överskrida personal
styrka motsvarande en bataljon. 

Naturligtvis är de fyra brigadledningar 
som här föreslås en kritisk resurs. Det kan 

3  En beskrivning finns på http://en.wikipedia.org/wiki/Brigade_Combat_Team
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då vara läm p ligt att påminna om att det i 
Försvarsmakten redan finns två lednings
organisationer som mot svarar åtminstone 
två brigadledningar nämligen Försvars
maktens Internationella Centrum och 
Markstridsskolan. Dessa ska naturligtvis 
behålla nuvarande uppgifter men dessutom 
kun na utgöra brigadledning i nationella 
sammanhang. Att en ledningskader har 
en löpande lednings uppgift samtidigt som 
den utgör en stab i ett reservförband finns 
exempel på i omvärl den. Den andra danska 
brigaden4 är ett närstående exempel. Flera 
av utbildningsanlägg nin garna i USA har 
motsvarande arrangemang.    

Dessutom finns vid alla fyra mekanisera
de grundorganisationsregementen personal 
där man kan förvänta sig kompetens för att 
ingå i brigadledning. I själva verken är det 
allmänna in trycket att Försvarsmakten har 
överskott på personal med den kompetens 
som här efterfrågas. En tydlig princip som 
grund för dimensioneringen av kompetens 
innebär då ett framsteg. Att ange en reserv
organisation som ska kunna aktiveras inom 
viss tid kan då ge en ram och stad ga som 
minskar risken för överdimensionering av 
personal. Detta naturligtvis tillsammans 
med ett angivande av mini mi behov för 
rena fredsuppgifter.  

Flera stridsvagnar
När det gäller materiella resurser ligger det 
när till hands att fokusera på stridsvagnar. 
Detta efter som de förenar hög markstrids
förmåga i nationella uppgifter med liten 
personell orga nisation. Stridsvagnarna 
typ 121 från tidigare organisation finns 
fortfarande förrådsställda ”någon stans i 
Sverige” även om de inte utnyttjas i nu 
aktuell insatsorganisa tion. 

I den nya amerikanska arméorganisa
tionen med modellår 2004 ingår en för
bandstyp som lik nar de tidigare svenska 
pansarbataljonerna och innehåller dubbelt 
så många stridsvagnar som mekaniserade 
bataljoner. Det är då en förbandstyp som 
ger väsentligt högre markstrids för måga än 
den mekaniserade.5

För att få ut hög militär effekt av en 
reservorganisation med måttlig omfattning 
blir det då för mig naturligt söka efter 
lösningar som möjliggör uppträdande med 
bataljoner av liknande slag. Detta så långt 
som befintliga stridsvagnar räcker. D v s 
reservorganisationen ska kunna utnyttja 
även stridsvagn 121 utöver de strids vagnar 
typ 122 som ingår i den organisation som 
anges i propositionen i mars 2009. 

4  Se t ex: Forsvarsministeriet (Danmark) Försvarsavtal, Forsvarsforlig 20052009, juni 2004 på www.fmn.
dk/Forsvars-%20og%20sikkerhedspolitik/Pages/forsvars%20og%20sikkerhedspolitik.aspx

5  Den amerikanska bataljonen benämns Combined Arms Bataljon och innehåller två stridsvagns kompanier 
och två mekaniserade infanterikompanier. En svensk mekaniserad bataljon innehåller tre mekaniserade 
infanteri kom panier och ett stridsvagnskompani. 
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Flexibel ledning
Samtidigt måste man beakta att det inte är 
lämpligt att hårt låsa en organisation för en 
osäker framtid. I propositionen framhävs 
behovet av flexibilitet. I sammanhanget 
innebär detta att om omvärldsläget skulle 
medföra att statsmakterna vill ”hantera” 
en oväntad framtida utveck ling bör de 
små brigader som här föreslås kunna ak
tiveras i olika former. En stridsvagnstung 
organisationsvariant kan då utgöras av den 
nya ameri kanska tunga brigaden (Heavy 
Brigade) med två pansarbataljoner och en 
lättare bataljon.6 En infanteritung variant 
utgörs av tre rena meka ni serat infanteriba
taljoner d v s helt utan stridsvagnar. Där
emellan kan blandformer bli aktuella där 
även mekaniserade bataljoner förekommer. 
Det som behövs är en ram för de resurser 
som ska finna totalt sett utan att peka på 
detaljorganisation i viss bataljonstyp.7

 De resurser som på här beskrivet sätt 
ingår i brigader ska naturligtvis ha olika 
grader av akti vering eller beredskap. Några 
delar ingår i stående förband, andra delar 
utgörs av förband med bered skapskontrakt 
medan andra är reservförband som när
mast kan liknas vid klassiska mobi
li seringsförband. Detta bör göras till 
föremål för särskilda överväganden som 

inte utvecklas här. I sammanhanget måste 
dock påpekas att mobiliseringstiderna för 
reservenheterna inom en snar framtid bör 
kortas till vä sent ligt kortare tid än tre år. 

Övriga regementen (artilleri m fl) bör 
genom utnyttjande av reservförband kunna 
sätta upp motsvarande volym av förband. 
Detta utvecklas inte heller här.  

Modernitet
En invändning som kan komma är om inte 
reservförbandens utrustning kommer att 
bli ”för åld rad”. Svaret är att den svenska 
försvars makten under längre tid tagit 
materiel ur tjänst som i omvärlden anses 
åldersmässigt och prestandamässigt fullt 
användbar. Motsvarig heten till stridsvagn 
121 är Leopard II i en moder niserings grad 
som benämns A 4. Denna typ finns i stor 
omfattning i omvärlden och kommer med 
största sannolikhet att finnas i decennier. 
På motsvarande sätt finns i omvärlden artil
leripjäser som i modernitetshänseende är 
jämförbara med den svenska pjäsen Hau
bits 77 A och som togs ur tjänst för närmare 
tio år sedan. Den svenska pjäs som man nu 
avser ta ur tjänst, Haubits 77 B, är då ännu 
yngre och motsvarig heter till denna kan 
också bedömas finnas i tjänst under flera 
decennier. De amerikanska bri ga derna är 

6  I den amerikanska organisationen benämns den kavalleribataljon. Det är dock oklart om denna bataljon i 
något väsentlig avseende skiljer sig från mekaniserat infanteri.  

7 Däremot bör kompanierna ges fast organisatorisk form. Flexibiliteten består i att brigad och bataljonsled
ningar kan leda olika kombinationer av kompanier.
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moderna trots att de har artilleri från 1970, 
80 och 90talen och som är äldre än de 
svenska pjäserna typ 77 A och B.  

Slutligen: varför kullerbyttan i logik så 
att man först tar bort en operativ uppgift för 
Försvars makten och sedan inför en resurs 
som motiveras med formuleringar som 
är snarlika den borttagna uppgiften? Det 
beror troligen på att först formulerades den 
första skrivningen av den nya försvarspro
position där man tar bort de operativa upp
gifterna från 2004/05. Dessa for  muleringar 
har aldrig accepterats av Försvarsmaktens 
ledning. Där har man i det längsta avstått 

från att förverkliga denna uppgift och även 
för några år sedan avvisat tanken på reserv
förband. När sedan regeringen gick in och 
fattade beslut tillfördes hastigt skrivningar 
för att motivera detta. Konsekvensändr
ingar på andra ställen i texten försum
mades då. Som utom stående undrar man 
om ledningen verkligen har kontroll över 
olika intressegrupper inom de par  tementet 
och vad som skrivs!

Författaren är överingenjör, pensionerad 
från FOI och ledamot av KKrVA.

  


