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i försvarsberedningens rapport, För
svaret av Sverige – Starkare försvar för en 
osäker tid,1 analyseras den säkerhetspoli-
tiska utvecklingen i Sveriges närområde. En 
av slutsatserna är att den enskilt viktigaste 
uppgiften i försvarsinriktningsperioden efter 
2015 är att öka den operativa förmågan i 
krigsförbanden och att säkerställa den sam-
lade operativa förmågan i Försvarsmakten. 
Detta innebär ytterligare en justering av 
den säkerhetspolitiska inriktningen som på 
några decennier i rask takt gått från ett starkt 
invasionsförsvar, till en kraftigt reducerad 
insatsorganisation med fokus på internatio-
nella insatser i Afghanistan och Mali. Kursen 
har nyligen, efter en negativ omvärldsför-
ändring i vår närhet, ställts om från inter-
nationella insatser till att vi, samtidigt med 
internationella insatser, åter prioriterar det 
nationella försvaret. Vi ställer oss frågan 
hur dessa snabba och omfattande föränd-
ringar har påverkat den militära förmågan 
idag? Är det förändringar av statsmaktens 
uppdrag till Försvarsmakten som varit dri-
vande inom förmågeutvecklingen eller är det 

kanske teknikutvecklingen i sig som skapat 
ett förändringsbehov?

Till följd av det försämrade säkerhets-
politiska läget i Europa ska den svenska 
operativa förmågan ökas för att skapa en 
tröskeleffekt som ska avhålla en motståndare 
från att angripa Sverige. Om inte det lyckas 
kan Försvarsmakten komma att stå inför att 
möta en högteknologisk motståndare. Sen 
kalla krigets slut har försvaret ställts om från 
ett kvantitativt massförsvar med möjlighet 
att mobilisera 850 000 man till ett litet men 
kvalitativ högteknologisk försvar. 

Kostnaderna för utveckling, anskaffning 
och vidmakthållande av militära förmågor 
har ökat kraftigt de senaste decennierna. 
Samtidigt har på mindre än tio år, räknat 
i 2012 års prisläge, ca två tredjedelar av 
Försvarsmaktens anslag för forskning och 
teknikutveckling (FoT) försvunnit, se tabell 
1. ”Nu har vi minskat så hårt att vi är nära 
kritiska nivåer”, enligt Hans Alm, chef för 
Försvarsmaktens långsiktiga utvecklings- och 
analysavdelning.2 Även resurserna för teknisk 
prognos har minskat kraftfullt sedan kalla 
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krigets slut 1991. Är satsningarna inom FoT 
och teknisk prognos tillräckliga för att ge en 
allsidig belysning av förändringsbehov, av 
framtida teknologiers möjligheter och be-
gränsningar och av deras bidrag till operativ 
förmåga så att Försvarsmakten ledning kan 
få erforderligt beslutsunderlag för förmåge-
utveckling mot framtida utmaningar?

Innan vi besvarar de ovanstående frågorna 
beskrivs översiktligt relationerna mellan ope-
rativ kontext, doktrin och förmåga. Militär 
förmåga kan beskrivas uppstå när människa, 
teknik och organisation är i samklang och 
det finns en doktrin som är anpassad till 
rådande omvärld, se figur 1.

Figur 1. En modell av ett förmågesystem i balans, 
där doktrinen är anpassad till rådande omvärld 
och utgör en grund för byggklossarna människa, 
teknik och organisation som tillsammans bygger 
den militära förmågan. Grafik: Martin Ek

Omvärlden eller den operativa kontexten 
utgör de ramvillkor (politiska, geografis
ka, ekonomiska, kulturella m fl) inom 
vilka Försvarsmakten ska verka med sina 
förband med deras organisation, perso-
nal och tekniska system. Perspektivstudier, 
PERP, målbilder och visioner beskriver hur 
Försvarsmakten bör utvecklas på lång sikt 
(10–20 år). Doktriner är inriktande doku-
ment som behandlar hur stridskrafterna avses 

användas idag och utvecklas de närmaste åren. 
Doktriner har således ett i huvudsak kortare 
tidsperspektiv än PERP. Försvarsmaktens 
utvecklingsplan, FMuP, som är nära knu-
ten till doktrinerna, påverkas av doktrinens 
övergripande inriktning och påverkar i sin tur 
doktrinen på sikt. Teknisk prognos studerar 
hur teknikutvecklingen kan tänkas förändras 
på 25-30 års sikt, och kan bidra till en del 
av ingångsvärdena till perspektivplane- och 
FoT-processerna. 

Doktrinutveckling är en komplicerad, le-
vande utvecklingsprocess. En militärstrategisk 
doktrin fastställdes 2002. Försvarsmaktens 
reformering och förändringarna i den ope-
rativa kontexten föranledde att en ny mi-
litärstrategisk doktrin, MSD,3 fastställdes 
2011. Här beskrivs doktrin, personal, or-
ganisation och materiel/teknik som några 
viktiga påverkansfaktorer för utveckling av 
stridskrafterna, se figur 2. Den nu gällande 
MSD 20164 fastställdes våren 2016. 

Figur 2: En förmågesystemmodell baserad på 
den indelning som US DoD använder sig av. 
Påverkansfaktorerna5 är doktrin, organisa
tion, träning, materiel, ledarskap och utbildning, 
personal samt faciliteter (DOTMLPF). Nato 
kompletterar modellen med interoperabilitet 
(DOTMLPFI), som i figuren ses omsluta de 
andra områdena.
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Kraven inom respektive påverkansfaktor 
ska inte ses isolerade eftersom de påverkar 
varandra och har ett ömsesidigt beroende. 
Om t ex ett förmågekrav ”att kunna operera 
i ökenmiljö” introduceras ställer det nya 
krav på befintlig materiel. Det är viktigt 
att betrakta den nya förmågan och de krav 
den genererar på ingående resurser ur ett 
helhetsperspektiv. Härigenom kan inverkan 
på andra påverkansområden identifieras och 
en optimal resurskombination för förbandet 
utvecklas, det vi vanligen kallar att ha ett 
systemperspektiv. 

I empiriavsnittet beskrivs översiktligt, upp-
delat på mandatperioder, de senaste decen-
niernas omvärldsförändringar och deras kon-
sekvenser för försvarsbeslut, doktrin, organi-
sation och tekniska system. Detta görs i syfte 
att belysa viktiga påverkansfaktorer som har 
haft inflytande på förmågeutvecklingen under 
perioden. I resultatavsnittet sammanfattas 
mandatperiodernas huvudsakliga föränd-
ringar i tabellform och i text. Avslutningsvis 
diskuteras identifierade konsekvenser av de 
snabba doktrinförändringarna för svensk 
förmågeutveckling, slutsatser presenteras 
och de inledande frågorna besvaras. 

Vi definierar några centrala begrepp:

Militärstrategisk doktrin inriktar hur militära 
maktmedel ska användas för att uppnå de 
säkerhetspolitiska målsättningar som reger-
ing och riksdag beslutar. MSD är förklarande 
och inriktande och ska främst ses som en 
kompass som i kombination med gott om-
döme ska ge vägledning för Försvarsmaktens 
personal i försvaret av Sverige.6

Militär förmåga kan betecknas som hand-
lingsfrihet med militära resurser för reguljär 
krigföring. När man talar om en aktörs 
militära förmåga görs det ofta inte en be-
dömning av dess väpnade styrkors faktiska 
krigföringsförmåga, eftersom detta skulle 
omfatta ett antal variabla faktorer som ope-

rationsmiljön, motståndaren, eventuella al-
lierade och andra kontextuella faktorer.7 
Militär förmåga kan alltså betraktas som 
en kombination av kapacitet och politisk 
vilja men bör förutom handlingsfrihet för 
reguljär krigföring också omfatta irreguljär 
och hybridkrigföring med den senaste tidens 
behov att kunna verka även i gråzonen8 mel-
lan krishantering och krigföring.

Begreppet förmåga definieras som att 
kunna utföra något och utföra det väl. 
Förmågebegreppet kan förses med olika 
attribut som närmare beskriver vilken typ 
av förmåga som avses och kan med fördel 
relateras mot olika konfliktnivåer. Exempel 
på olika förmågor kan vara att övervaka eget 
territorium, hävda egen territoriell integritet, 
bidra till en internationell insats eller avslå 
väpnat angrepp. All militär verksamhet är 
antingen förmågeskapande, d v s all verk-
samhet som krävs för att producera ett mi-
litärt förband, eller förmågeutnyttjande, ett 
attribut som avser hur förbandet används i 
militära operationer.”9

Inom ämnet militärteknik studeras hur 
tekniken och tekniska system inverkar på och 
påverkas av militär verksamhet. Militärteknik 
tillhör designvetenskaperna vilket innebär 
att ämnet är nyttoinriktat och omfattar vil-
ken militär effekt som är möjlig att uppnå 
med användning av en viss teknik samt un-
der vilka förutsättningar detta är möjligt. 
Militärteknik studerar även vilka nya militära 
möjligheter nyutvecklad teknik liksom en 
annorlunda användning av befintlig teknik 
kan ge. Ämnet behandlar också de skilda sätt 
på vilka tekniken kan bidra till att uppfylla 
de grundläggande krigföringsförmågorna 
(verkan, skydd, uthållighet, underrättelser, 
rörlighet och ledning)10. Eva jensen utvecklar 
synen på ämnet: ”Militärteknik kan också 
hävdas tillhöra vetenskapen om artefakter 
där såväl en teoretisk som en empirisk ansats 
erfordras för att utveckla och förklara hur 
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militära artefakter uppfyller militära funk-
tioner i syfte att uppnå militära effekter och 
till vilken grad de gör det”.11

Krigföringsförmåga har klassiskt beskri-
vits som ett tempel uppburet av tre pelare 
åsyftande tre samverkande faktorer; fysiska, 
konceptuella och moraliska faktorer. De 
fysiska faktorerna utgörs av stridskrafter, 
personal, och övriga faktorer. I MSD 2016 
införs ett mer dynamiskt krigföringsbegrepp, 
som i strategisk mening utmärks av anpass-
lighet och ett beroende av sammanhang. 
Krigföringen måste förstås som en helhet.”12 
Militärtekniska aspekter återfinns främst i 
de fysiska faktorerna, exempelvis materiel, 
infrastruktur och tillgänglighet men även 
i form av militärteknisk kunskap hos per-
sonalen.

Den definition av militär nytta13 vi väljer 
att använda här är bygger på synen att en 
förmåga är ett system av växelverkande sys-
temelement i någon förmågesystemmodell, 
t ex DOTMLPFI Militär nytta är en funktion 
av tre situationsvariabler: det utvärderade 
systemelementet (t ex i form av spelkort), den 
militära aktören (t ex förbandet) som utvär-
derar systemelementet och sammanhanget 
(scenariot) i vilket systemelementet används. 
Konceptet har tre dimensioner: 

Den militära effektivitetsdimensionen är 
ett mått på den övergripande möjligheten 
att med ett systemelement, utifrån dess pre-
standa, lösa ett uppdrag om det används i 
ett system med representativ personal, i av-
sedd miljö och inom ramen för en planerad 
militär operation.

• Den militära lämplighetsdimensionen är 
den grad med vilken systemelementet kan 
anses passa i ett specifikt militärt samman-
hang om hänsyn tas till dess växelverkan 
med andra element i förmågesystemet. 

• Kostnadsdimensionen är ett mått på hur 
väl kostnaden för systemelementet stäm-
mer med avdelade resurser. 

• Den militära nyttan av något, ett system-
element, beror således av vem som ska 
använda det och i vilket sammanhang. 
Den är ett sammansatt mått på hur ef-
fektivt det bidrar till att lösa uppgiften, 
hur lämpligt det är att använda det och 
om man har råd att göra det. 

Två vanliga begrepp inom teknikutveckling 
är demand pull och technology push.14 

Demand pull beskriver hur innovations-
processen i industrin responderar på markna-
dens behov och styr den utveckling som sker 
inom forskning och teknikutveckling mot 
produkter som fyller marknadens behov. 

Technology push, å andra sidan, beskriver 
hur innovationer trycks fram från forskning 
och teknikutveckling genom produktions- 
och marknadsavdelningarna, utan hänsyn till 
om produkten uppfyller användarbehoven. 
Den kan sägas syfta till att skapa ett behov 
för den nya produkten på marknaden.

Empiri – omvärldsföränd
ringarnas inverkan
I detta avsnitt studerar vi hur omvärldsför-
ändringar avspeglas i formuleringar i rap-
porter från försvarsberedningen och genom 
propositioner till riksdagen påverkar inrikt-
ningen av det militära försvaret. Ny inriktning 
ställer krav på förmågor, på anpassning av 
militära doktriner, organisation och förband 
med tekniska system. 

Den säkerhetspolitiska kontexten, eller 
omvärlden, är under ständig förändring. En 
viktig omvärldsförändring i modern nutids-
historia är Berlinmurens fall 1989 som inne-
bar den östtyska regimens fall, Sovjetunionens 
och Warszawapaktens upplösning 1991 och 
slutet på en epok, det kalla kriget. Gradvis 
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förändrades den svenska säkerhetspolitiken. 
Genom vårt medlemskap i Europeiska unio-
nen (Eu) 1995 anslöt sig Sverige till det som 
2009 blev EU:s gemensamma utrikes och 
säkerhetspolitik (GuSP). GuSP omfattar 
försvarssamarbete i form av fredsbevarande 
uppgifter och en gemensam insatsstyrka 
för krishantering. Sverige är medlemmar 
av Natos samverkansorgan Partnerskap för 
fred (PFF) sedan 1994, och har 2002–2013 
deltagit med väpnad trupp i den Natoledda 
internationella styrkan i Afghanistan. 

Vid sidan av säkerhetspolitiska förändring-
ar är teknikutvecklingen en viktig omvärlds-
förändring, som gör att våra stridskrafters 
möjligheter och begränsningar förändras. 
under slutet av 1990-talet och början av 
2000-talet kom den civila IT-revolutionen 
att få en stark påverkan på Försvarsmaktens 
transformering, mer om detta nedan.

Vi inleder med att ur ett militärtekniskt per-
spektiv beskriva hur omvärlds- och doktrin-
förändringarna påverkat Försvarsmaktens 
militära förmåga under olika tidsperioder.

Neutralitetsdoktrinen 1945–
ca 1990
under det kalla kriget (1945–1990) känne-
tecknades det svenska förhållningssättet av 
neutralitetsdoktrinen, som officiellt innebar 
alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i 
händelse av krig. under det kalla kriget an-
sågs Sverige ha en strategisk position mellan 
den västliga försvarsalliansen Nato och den 
Sovjetdominerade Warszawapakten i öst. 
Den säkerhetspolitiska neutralitetsdoktrinen 
upprätthölls, åtminstone officiellt. Trots den 
utåt deklarerade alliansfriheten har under 
senare år framkommit att ett utbrett sam-
arbete ägde rum med västmakterna.15 Det 
senare har kommit till allmän kännedom 
bl a genom Mikael Holmström.16

under efterkrigstiden satsade Sverige på 
att bygga upp ett starkt konventionellt för-
svar. Grundstenarna i totalförsvarskonceptet 
var territorialförsvar, värnpliktsarmé och en 
hög tekniknivå inom flygvapnet och flottan. 
De stående styrkorna var få, men genom 
en snabb mobilisering skulle landet kunna 
ställa upp betydande resurser. En följd av 
neutralitetspolitiken var att huvuddelen av 
krigsmaterielen tillverkades i en växande 
svensk försvarsindustri.17 Denna utvecklade 
försvarsmateriel av hög internationell klass i 
syfte att uppnå en hög grad av självförsörjning 
avseende förvarsmateriel till mark-, luft- och 
sjöstidskrafterna. Kännetecknande var att 
materielsystemen utformades som kompo-
nenter i förmågesystem för unikt svenska 
behov, t ex Stridsvagn S och j35 Draken.

Kvalitet före kvantitet 1991–
1994
När det kalla kriget tog slut i början av 
1990-talet skapades nya förutsättningar för 
Sveriges neutralitetspolitik. Det var natur-
ligen svårt att göra korrekta bedömningar 
av utvecklingen. Få kunde förutspå Estland, 
Lettlands och Litauens självständighetsför-
klaringar eller Sovjetunionens upplösning i 
december 1991. I inledningen till regeringen 
Bildts proposition, februari 1992, betonades 
att ”svenska försvarets fortsatta utveckling 
bör utgå ifrån att riskerna i närtid för ett 
stormaktskrig i Europa – det krig Sverige 
främst bör gardera sig mot – är mycket små”. 
Regeringen ansåg att det var mycket viktigt 
att ”... vi redan i fredstid visar att vi inte 
accepterar någon form av intrång på vårt 
territorium. Försvarsmakten skall därför 
ha förmågan att ingripa mot varje form av 
kränkningar mot vårt luftrum och territorium. 
Skyddet mot undervattenskränkningar skall 
därvid uppmärksammas särskilt”.18
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Avseende stridskrafternas fortsatta ut-
veckling ville regeringen prioritera kvalitet 
före kvantitet. En materiell förnyelse inom 
arméstridskrafterna skulle åstadkommas 
genom förbättrad förmåga till mörkerstrid, 
anskaffning av hårdmålsammunition till 
artilleriet, luftvärn med medellång räckvidd, 
ny sambandsmateriel, nya stridsvagnar och 
stridsfordon samt modernisering av befint-
liga vapensystem.19 Inom marinstridskraf-
terna skulle ubåtsskyddsförmågan prioriteras 
samtidigt som utvecklingen av nya allsidigt 
användbara ytstridsfartyg (korvett Visby) 
skulle fortsätta. Organiserandet av amfi-
bieförband och den påbörjade robot- och 
torpedutvecklingen skulle fullföljas. ubåt 
Gotland skulle förses med tillsatsmaskineri,20 
TILLMA. För luftstridskrafterna prioritera-
des luftförsvarsförmågan. utveckling och 
anskaffning av motmedel till jAS 39 ansågs 
därför viktig att fullfölja. Regeringen ansåg 
vidare att attackkapaciteten för sjömålsbe-
kämpning skulle ökas väsentligt genom in-
förandet av robot 15 till Aj 37 samt robot 
15F och robot 04 till AjS 37.21

Analys: Trots den påtagligt positiva om-
världsförändringen, som innebar att en tydlig 
hotbild var svår att se, fullföljdes under pe-
rioden 1991–1994 förstärkningar av system 
för att värna nationens territoriella försvar. 
Perioden dominerades av demand pull för att 
åstadkomma materiell förnyelse och stärka 
förmågor.

Anpassning – återtagande 
1994–98
1990-talet var en period då huvudriktningen 
i säkerhetsläget förbättrades för Sveriges del. 
Som en följd av detta skedde omfattande 
förändringar av totalförsvaret, inklusive bud-
getreduktioner. Björn von Sydow menade att 

”anpassningsprincipen syftar till att försvars-
förmågan ska kunna öka eller minska i takt 

med att hotbilden förändras”.22 Tätt kopplat 
till anpassning var begreppet återtagande som 
blev metoden för att hantera osäkerheten i 
den säkerhetspolitiska situationen efter det 
kalla krigets slut. Återtagandet beskrev hur 
Försvarsmakten skulle återta de förmågor 
man tonat ned vid en lägre hotbild om hot-
bilden åter skulle öka. Försvarsmaktens in-
ternationella insatser förklarades med: ”De 
erfarenheter som personalen har med sig 
hem är ett strategiskt kapital inte bara för 
förberedelser inför framtida operationer. De 
hjälper oss också få tillräckligt insatsfokus 
på verksamheten.”23

Begreppet ”strategisk time-out” myntades 
av general johan Kihl 1997.24 Eftersom hot-
bilden var lägre infann sig en möjlighet att 
reformera Försvarsmakten. En viktig kun-
skapskälla till reformeringen utgjordes av det 
amerikanska företaget Science Applications 
International Corporation, SAIC, som ge-
nomförde en första studie om Dominant 
Battlespace Awareness, DBA, med start i 
december 1997. Denna och därpå följande 
studier om Revolution in Military Affairs, 
RMA, var grunden till den dåvarande inrikt-
ningen mot det Nätverksbaserade Försvaret, 
NBF, och Ledningssystemutvecklingen, 
Ledsyst. General Michael Moore beskrev 
Försvarsmaktens transformation enligt föl-
jande: ”Den ”revolution” (RMA) som vi nu 
diskuterar har sitt ursprung i amerikanskt 
och Nato-tänkande under 1980-talet, d v s 
under det sista decenniet av det kalla kriget 
som en konsekvens av den civila teknikut-
vecklingen. Konsekvenserna fick direkt inver-
kan på den militära doktrinutvecklingen.”25 
I NBF-konceptet var det enligt Moore den 
civila informationsteknikens möjligheter 
som drev på doktrinutvecklingen och den 
följande NBF-utvecklingen, ett exempel på 
technology push. 

Analys: under perioden myntades begrep-
pet ”strategisk time-out” som innebar en 
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möjlighet att reformera Försvarsmakten tack 
vare en lägre hotbild. Begreppet ”återta-
gande” innebar en beredskap att förstärka 
försvarsförmågan i takt med en förändrad 
hotbild. Anpassningen av Försvarsmaktens 
förmågesystem till de förändrade säkerhets-
politiska förutsättningarna bar drag av de-
mand pull, även om den inslagna vägen 
mot det nätverksbaserade försvaret andades 
technology push.

Förnyelse och utveckling 
1998–2002
Samtidigt som man arbetade med tillämp-
ningen av anpassningsprincipen initierades 
under perioden det som kommit att kallas 
insatsdoktrinen vilket innebar en ”föränd-
ring från ett invasionsförsvar till ett försvar 
med [...] utökad förmåga för internationella 
insatser”26 Försvarsberedningen menade att 
begränsningarna i invasionsförsvaret innebar 
att utveckling fortfarande var nödvändig och 
att förnyelse erfordrades för internationella 
insatser och ”för att vi skall kunna följa med 
i den militärtekniska utvecklingen och skapa 
handlingsfrihet för framtiden”.27 

För att frigöra resurser för det utökade 
deltagandet i internationella insatser före-
slog regeringen omfattande reduceringar i 
Försvarsmaktens fredsorganisation. Samtliga 
tre resterande MILO-staber, militärkomman-
dot på Gotland och samtliga försvarsgrens-
centra skulle avvecklas. De tre resterande 
fördelningsstaberna inom armén, samtliga 
fyra marinkommandon och samtliga tre flyg-
kommandon skulle avvecklas. Vidare skulle 
sex armébrigader, tre artilleriregementen, 
tre luftvärnskårer samt Norrlands signal-
kår, ingenjörskår och trängkår avvecklas. 
Livgardets dragoner och Lapplands jägar-
regemente förslogs nedläggas och det tradi-
tionella kustartilleriet avvecklas. Slutligen 
föreslogs Norrlands helikopterbataljon, Göta 

helikopterbataljon och Skånska flygflottiljen 
läggas ned.28 Regeringen ansåg vidare att 
Försvarsmaktens materielförsörjning måste 
förändras från en situation med långsiktiga 
bindningar i form av omfattande tidsut-
sträckta serieleveranser till en ökad sats-
ning på forsknings- och utvecklingsprojekt 
samt anskaffning av demonstratorer och 
simulatorer.29 

Försvarsmaktens årsredovisning, ÅR 2000, 
beskrev omvärldsförändringarna: ”Den mål-
bild som ligger till grund för omstrukture-
ringen är framsprungen ur de omvälvande 
säkerhetspolitiska förändringar som skett 
i Europa det senaste årtiondet. Till det ska 
läggas det paradigmskifte som skett inom 
främst informationsteknologin, som berör 
hela samhället, och vapenteknologin, som 
berör sättet att utnyttja militära maktmedel. 
Sammantaget är effekterna dramatiska och 
ingen försvarsorganisation som vill hålla 
jämna steg med utvecklingen undgår att 
påverkas. [...] Därmed har det tidigare in-
vasionsförsvaret definitivt lämnats.”30 

Samtidigt med pågående förnyelse levde 
anpassningsprincipen kvar. ”Försvarsmakten 
föreslog 2000 och 2001 hur anpassnings-
principen skulle kunna tillämpas och (an-
gav) tentativa kostnader för det. Det var en 
konkret förbandstabell där Försvarsmakten 
pendlade mellan vad som skulle kunna vara 
möjligt inom ett, två och fem års sikt.”31

Regeringen skrev, efter terroristattackerna 
i uSA den 11 september 2001, att Sveriges 
säkerhetspolitik måste inriktas mot andra hot 
såsom t ex terroristhot, informationsopera-
tioner och hot med nukleär, biologiska och 
kemiska stridsmedel. Regeringen betonade 
vidare ”hot mot tekniska infrastruktursystem” 
och underströk ”skyddet av samhällsviktig 
infrastruktur av väsentlig betydelse för den 
nationella säkerheten”.32 Bl a som ett resultat 
av dessa nya hot började Försvarsmakten 
bygga upp kunskapen för att skydda sig 
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mot nätattacker och intrångsförsök. I för-
svarsbeslutet 2001 använde regeringen be-
greppet nätverksbaserat insatsförsvar vid 
beskrivningen av Försvarsmaktens fortsatta 
utveckling.33 

Ett viktigt steg för att skydda Försvars-
makten mot informations- och nätattacker 
togs genom att ett IT-försvarsförband, ITF, 
organiserades. Rekrytering till förbandet 
påbörjades år 2004. ITF uppnådde operativ 
förmåga år 2008, och 2013 uppnåddes full 
operativ förmåga.34 Detta får tjäna som en 
illustration av att även ett kunskapstungt 
förband som ITF (som naturligtvis stöds 
av moderna tekniska resurser) som mar-
kant skiljer sig från ett tekniktungt jAS 39 
Gripen eller korvett Visby, likväl tar 10-15 
år att utveckla till operativ förmåga från det 
att politiska beslut fattas. 

Analys: under perioden betonades att 
förnyelse erfordrades för internationella in-
satser och för att vi skulle kunna följa med i 
den militärtekniska utvecklingen och skapa 
handlingsfrihet för framtiden, ett inslag av 
technology push. Materielförsörjningen be-
hövde snabbas upp, samhällsviktig infra-
struktur skulle skyddas och en ökad sats-
ning på forsknings- och utvecklingsprojekt 
initierades. Terroristattacken 9-11 satte spår 
i regeringens inriktning att öka skyddet mot 
hot från terrorism och informationsopera-
tioner, ett exempel på demand pull.

Förmågeutveckling 2002–
2006
utvecklingen under denna mandatperiod 
kan ses som en nyansering av den tidiga-
re periodens inriktning mot förnyelse av 
Försvarsmakten. År 2002 framhöll reger-
ingen i propositionen35 att den framtida 
materielförsörjningen borde inriktas mot 
en ökad anpassningsförmåga, en tydligare 
spårbarhet mellan uppgifter, en ökad förmåga 

att identifiera och värdera alternativa vägval 
samt mot att skapa goda förutsättningar för 
internationellt samarbete och en inom utvalda 
områden konkurrenskraftig inhemsk för-
svarsindustri. En ökad satsning på forskning 
och utveckling kommer även att bidra till en 
ökad handlingsfrihet. Regeringen framhöll 
att tillgången till nationell och internationell 
kompetens i forsknings- och utvecklingsav-
seende samt myndighets- och industrikompe-
tens var väsentligt för handlingsfriheten.36 

NBF-studien startades 2002.37 Det över-
gripande motivet till studien var insikten att 
det säkerhetspolitiska läget hade förändrats 
sedan det kalla kriget. De nedskärningar 
som därefter gjordes i västvärldens väp-
nade styrkor gällde även Sverige. Framför 
allt i uSA studerades hur man skulle kunna 
vinna framtidens strid. Slutsatsen var att 
det skulle ske med informationsöverläge 
(Dominant Battlespace Awareness), kvalifi-
cerade lednings- och kommunikationssystem 
och insatser med precisionsvapen (Precision 
Engagement). I Försvarsmakten tog man 
till sig dessa idéer samt insikten om att den 
militära sfären inte kunde driva utveckling-
en av modern kommunikationsteknik på 
egen hand. Det måste ske genom den civila 
utvecklingen som under 1990-talet hade 
börjat driva kommunikationstekniken.38 
utvecklingen av NBF skedde nästan helt pa-
rallellt med utvecklingen av Future Combat 
System, FCS, i uSA. Kontrollmyndigheterna 
i uSA39 och Sverige40 redovisar likartad syn 
på projektgenomförandena som varande vi-
sionära och konceptuella. Båda måste anses 
vara oerhört kostsamma.

Regeringens proposition41 innebar att 
utgiftsområdet 6 ”Försvar samt beredskap 
mot sårbarhet” successivt skulle minskas för 
att vid utgången av 2007 vara tre miljarder 
lägre än 2004. Huvudargumentet var att det 
militära försvaret inte längre borde dimensio-
neras uteslutande med utgångspunkt i kraven 
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på att hävda Sveriges territoriella integritet 
utan även med hänsyn till att vi över tiden 
skulle kunna upprätthålla grundläggande 
försvarsförmågor och kompetenser. Trots 
detta föreslog regeringen att ett stort antal 
organisationsenheter inom grundorganisa-
tionen skulle läggas ned i syfte att skapa 
ekonomiskt utrymme för att genomföra den 
föreslagna utvecklingen av såväl den inter-
nationella förmågan som de internationella 
insatserna.42

Regeringen poängterade att utvecklings-
potential var viktigt: ”Forskning, studier, 
materielutveckling och försök behöver be-
drivas för att utveckla nya förmågor och 
kompetenser. Vidare måste nya och befintliga 
förband kunna utvecklas för att därigenom 
tillägna sig olika förmågor och funktioner. 
Allt mer av kompetensutvecklingen kan gö-
ras i samarbete med andra länder”.43 Trots 
att utvecklingspotentialen framhävdes som 
viktig av regeringen fattade försvarsmakts-
ledningen beslut om att inleda neddragningen 
av anslaget till forskning och teknikutveck-
ling, en reduktion som fortsatt sedan dess, 
se tabell 1. 

Försvarsberedningen lyfte fram sin oro 
för det moderna samhällets sårbarhet: ”Ter
roristgrupper kan via attacker mot IT-system, 
elförsörjning, telekommunikation och eko-
nomiska system uppnå en del av de effekter 
på samhället och civilbefolkningen som det 
tidigare krävdes militära maktmedel för att 
uppnå.44

Analys: Perioden kännetecknas av att 
För svarsmakten reducerade sina kostnader 
och storlek, framförallt genom att lägga ner 
delar av grundorganisationen. ur ett mili-
tärtekniskt perspektiv stärktes initialt ut-
vecklingsförmågan genom forskning, studier 
och materielutveckling i syfte att utveckla 
förmågor och funktioner och bidra till en 
ökad handlingsfrihet. År 2006 påbörjades 
dock den kraftiga reduktionen av satsning-

arna på forskning och teknikutveckling som 
fortsatt sedan dess. Materielförsörjningen in-
riktades mot ökad anpassningsförmåga med 
en tydligare spårbarhet. NBF-satsningen var 
ett tydligt exempel på technology push.

Säkerhet i samverkan 2006–
2010
Sveriges medlemskap i Eu 1995, försvars-
beredningens rapporter Säkerhet i samver
kan45 och Försvar i användning46 låg till 
grund för regeringens försvarsproposition 

”Användbart försvar”47 och Sveriges nuva-
rande säkerhetspolitiska doktrin, solidaritets-
förklaringen från 2009. Dennis Gyllensporre 
beskrev förändringen: ”Den nya säkerhets-
politiska doktrinen anger att Sveriges sä-
kerhet byggs solidariskt med andra. Hot 
mot fred och säkerhet avvärjs i gemenskap 
och samverkan.”48 De hot som Europa, in-
klusive Sverige stod inför var diversifierade, 
mindre synliga och mindre förutsägbara. 
Asymmetriska hot, massförstörelsevapen, ter-
rorism och sönderfallande stater bedömdes 
vara relevanta hot. ”Georgienkonflikten (i 
augusti 2008) har visat att den ryska trös-
keln för att använda militärt våld i närom-
rådet sänkts, men att den varierar med den 
politiska och strategiska situationen i varje 
enskilt fall”.49 

Försvarsmakten skulle bestå av ett ytter-
ligare reducerat antal interoperabla förband. 
Användbarhet här och nu definierades som 
ett grundkrav för de förmågor som skulle fin-
nas i framtiden. Reduceringarna gällde dock 
inte bara invasionsförsvaret utan successivt 
blev det även allt mindre pengar för att driva 
NBF-projektet, som lades ner 2009.

Försvarsmaktens fortsatta transforme-
ring hade som övergripande mål att ut-
vecklingskostnadernas andel av materiel-
anskaffningen skulle minska. En ny mate-
rielförsörjningsstrategi50 fastställdes 2007 
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där en stark strävan att åstadkomma upp-
handlingssamarbete med andra nationer 
uttrycktes. ”upphandling av försvarsmate-
riel av mer komplex och kostnadsdrivande 
art innehåller delar av direktupphandling, 
egenutveckling och utveckling i samarbete. 
Materielanskaffningsprocessen är flexibel 
och anskaffningsmetod väljs från fall till fall 
i syfte att åstadkomma största möjliga kost-
nadseffektivitet och interoperabilitet.”51 

Egenutveckling av nya system kan i princip 
endast komma ifråga för system som inte 
kan upphandlas på den öppna marknaden 
eller som utvecklas tillsammans med andra. 
En högre andel upphandlingar av färdigut-
vecklad materiel ger, enligt försvarsbered-
ningen, bättre kontroll över kostnaderna 
samt ökar förutsättningarna att minska 
ledtiden.52 ”Enligt regeringens mening be-
stäms Försvarsmaktens behov av materi-
el ytterst av kraven på operativ förmåga. 
Materielförsörjningsprocessen bör således 
utformas så att insatsorganisationens behov 
och utformning tillsammans med kraven på 
operativ förmåga kan tillgodoses över tiden 
med en god förmåga att hantera förändrade 
behov och prioriteringar.”53 Formuleringen 
bär ett tydligt inslag av demand pull.

Rysslands intervention i Georgien 2008 
kom att i någon mån förskjuta fokus från 
internationella insatser till att också gälla 
nationellt försvar. År 2008 beslutade reger-
ingen, som en reaktion på denna negativa 
omvärldsförändring, att förrådsplacera fjor-
ton stycken stridsvagn 122 på Gotland i syfte 
att tillgodose handlingsfrihet i händelse av 
ett ytterligare försämrat säkerhetspolitiskt 
läge. I oktober 2013 genomfördes slutligen 
denna omstationering.54 Till följd av den 
över tid försämrade säkerhetssituationen i 
vårt närområde beslutade överbefälhavaren 
att från den 14 september 2016 placera per-
manenta förband på Gotland.55

År 2010 introducerades ett personalför-
sörjningssystem som övergav värnpliktsför-
svaret till förmån för ett system baserat på 
frivillig rekrytering. under perioden besluta-
des att Sverige skulle delta i EU:s operation 
Atalanta med korvetter och stödfartyg vid 
Afrikas Horn, vilket markerade en ny ambi-
tion att använda sjögående förband utanför 
Sveriges närområde.

FOI har 2011 utvärderat tillämpning-
en av materielförsörjningsstrategin genom 
tre delstudier: en organisationsstudie, en 
nyckeltalsanalys och en analys av omvärlds-
faktorer. Den övergripande slutsatsen från 
utvärderingen var att tillämpningen av ma-
terielförsörjningsstrategin fram till 2011 
varit begränsad. Förklaringarna till detta 
återfinns, enligt FOI, inom tre områden: 
oklara effektmål, otillräckliga organisato-
riska konsekvenser av materielförsörjnings-
strategin och möjligen parallell styrning via 
inriktningspropositionen.56

Analys: Georgienkonflikten 2008 var en 
första indikation på ett försämrat omvärlds-
läge. Sverige antog 2009 en ny säkerhets-
politisk doktrin – solidaritetsförklaringen. 
Materielanskaffningsstrategin, ett utslag 
av demand pull, kan betraktas som raka 
motsatsen till den tidigare utvecklingsprin-
cipen. Den sjösattes nära efter föregående 
mandatperiods slut, en period då förnyelse 
och utveckling var ledord. Nu skulle egen-
utveckling ske endast i undantagsfall vilket 
visar hur snabbt pendeln slår. 

Närområdesfokus 2010–2014
under perioden skedde en gradvis övergång 
till ökat närområdesfokus. Inget försvarspoli-
tiskt inriktningsbeslut fattades, men försvars-
beredningen presenterade sin rapport57 om 
omvärldsutvecklingen. Där konstaterades 
att hot och risker i ökad utsträckning har 
transnationell karaktär. Bland dessa nämndes 
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cyberattacker, internationell brottslighet in-
klusive terrorism samt hot mot transport- och 
energiflöden. I rapporten konstaterades att 
Rysslands militära förmåga ökat och att det 
finns problem med demokratiutvecklingen 
i landet. 

I Gyllensporres anförande vid försvarsindu-
stridagarna 2012 beskrevs Försvarsmaktens 
utvecklingsplanering: ”I budgetpropositio-
nen för 2012 framgår att all verksamhet i 
Försvarsmakten ska inriktas mot att införa 
insatsorganisation IO14. Som en konsekvens 
reduceras våra ambitioner vad avser perspek-
tivstudier och anslag 1.5, d v s forskning och 
teknikutveckling, bl a för att frigöra ekono-
miskt utrymme för förbandsverksamheten 
[...] Vi skördar nu frukterna av den FoT som 
vi investerat i de senaste 10-åren, dock utan 
att så i samma omfattning för framtiden. [...] 
Vi har ett behov att blicka mot horisonten 
för att med forskning, studier, koncept- och 
teknikutveckling skapa handlingsfrihet för 
att hantera morgondagens hot och göra nästa 
generation av Försvarsmakten relevant.”58 
Den väl formulerade och ambitiösa visionen 
om Försvarsmaktens långsiktiga förmågeut-
veckling har dock inte ledsagats av ökade 
ekonomiska resurser till forskning och tek-
nikutveckling, snarare har de fortsatt att 
minska, se tabell 1.

Försvarsmaktens perspektivstudie 2013 
beskrev att Östersjön blivit viktigare för såväl 
Ryssland som uSA. Stora militära övningar 
genomförs i vårt närområde. Krim annekte-
rades 2014 av Ryssland och säkerhetsläget i 
Europa har skärpts. Arktis framträder som 
ett nytt potentiellt konfliktområde i Sveriges 
närhet. Behovet av säkerhet tillsammans med 
andra är stort då det fordras militärt stöd 
för att klara ett begränsat väpnat angrepp 
mot Sverige.59 Ryssland intervenerade i östra 
ukraina under våren 2014 och en utdragen 
konflikt inleddes. Västländerna införde eko-

nomiska sanktioner som alltjämt tynger den 
ryska ekonomin.

Sverige menade allvar med materielförsörj-
ningsstrategin vilket bl a manifesterades av 
att nya hjulgående stridsfordon anskaffades 
genom internationell konkurrensupphand-
ling från finländska PATRIA.60 Det är ett 
exempel på konkurrensupphandling ”från 
hyllan” och skulle kunna ses som en variant 
av demand pull initierat av en politisk vilja 
att genomdriva den beslutade materielför-
sörjningsstrategin, trots att statsmakten redan 
hade investerat stora summor på utveckling 
av splitterskyddad enhetsplattform (SEP).

Mot slutet av mandatperioden fattades 
flera större investeringsbeslut om materiel: 
korträckviddigt luftvärnssystem, nya band-
vagnar, renovering av stridsbåtar, stridsfor-
don och stridsvagnar, nytt signalspanings-
fartyg samt uppgradering av flygstridskraf-
terna till jAS 39E.61 Saabs förvärv 2014 
av Kockums (från ThyssenKrupp Marine 
Systems, TKMS AB) säkrade Sveriges tillgång 
till kunskap och immateriella rättigheter 
inom undervattensområdet. Därmed kan 
den unika förmågan att konstruera, bygga 
och underhålla svenskdesignade ubåtar ut-
vecklas vidare.62 Saab hade under perioden 
framgång på flygexportmarknaden.

Försvarsmakten bedömde i perspektivstu-
dien 2013 att det inom europeiska försvars-
makter sannolikt kommer ske en förskjutning 
från personalintensiva förband för lågin-
tensiv krigföring till personalsnåla förband 
med högt teknikinnehåll främst avsedda att 
verka i högintensiva konflikter. Därutöver 
ökar betydelsen av cyber- och robotförsvar 
samt nyttjande av rymdbaserade och andra 
obemannade system.63 Det försämrade om-
världsläget och Rysslands ökade aggression 
i Sveriges närområde tillsammans med mo-
derniseringen av den ryska försvarsmakten 
som systematiskt genomförts det senaste 
decenniet innebar en förändring av hotbilden 
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från den vi sett i Afghanistan till en modern 
och högteknologisk potentiell motståndare. 
Förändringen av den operativa kontexten 
föranledde en omarbetning av den militär-
strategiska doktrinen så att tröskeleffekt, 
trovärdighet i krigföringsförmågan och sam-
arbete tillsammans med andra myndigheter, 
företag, stater och organisationer lyftes fram. 
Målet för det svenska försvaret är att öka 
den operativa förmågan i krigsförbanden och 
säkerställa förmågan i totalförsvaret.

Analys: under perioden ökade Rysslands 
militära förmåga och ambitioner, vilket ma-
nifesterades av annekteringen av Krim och 
interventionen i östra ukraina år 2014. För 
Sveriges del skedde en gradvis övergång till 
ett ökat närområdesfokus, vilket var ett tyd-
ligt utslag av anpassning till ett försämrat 
omvärldläge. Ett antal större investerings-
beslut fattades i slutet av mandatperioden. 
Perspektivstudien 2013 beskrev en förskjut-
ning mot personalsnåla förband med högt 
teknikinnehåll och lyfte fram betydelsen av 
cyber- och robotförsvar samt nyttjandet av 

rymdbaserade och andra obemannade sys-
tem. Det vore naturligt att denna högtekno-
logiska hotbild skulle rendera i satsningar 
på kunskapsuppbyggnad, bl a genom ökade 
anslag till FoT-processen inom utvalda kun-
skapsområden.

Resultat
Som redovisats ovan har de senaste decen-
nierna karakteriserats av täta inriktningsför-
ändringar. I tabell 1 visas förändringar av 
Försvarsmaktens anslag 1:5 för forskning 
och teknikutveckling (FoT) för åren 2005 
till 2015. 

Indelat i mandatperioder från 1991 till i 
dag har vi i tabell 2 sammanställt huvudsak-
liga omvärldsförändringar, politisk inriktning 
och dess konsekvenser på organisation, män-
niska och teknik. Eftersom Försvarsmaktens 
transformering varit omfattande och kom-
plex gör vi inte anspråk på att samman-
ställningen är fullständig men vi anser att 
vi fångat de större tendenserna. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uppdrag till FOI 517 474          

Uppdrag till FMV 479 444          

Uppdrag till FHS 35 32          

Handlingsfrihet 0 0          

Summa FoT 1030 950 725 685  1) 1) 1) 1)   

Tillfört från FOI tidigare anslag   152 52        

Tillfört från mtrlplanen   218 188        

Reducerat i RB för 2008    -15        

Tillfört från förbandsanslag + priskomp   65 138        

Totalt (prisläge 2005–2012) 1550 1385 1160 10482) 979 831 737 732 613 627 584

Tabell 1 Förändringar av FoT/FoU-uppdragen 2005–2015 enligt RB 05-12 och FM Årsredovisningar.  
1) Ej längre detaljuppdelat från 2009. 2) Utgiftsbegränsat till 948 Mkr, påförd våren 2008.

Utfall 1:5 (löpande prisläge enl resp ÅR)   1126 978 977 821 723 745 613 627 584

Budgetproposition (löpande prisläge)        731 623 623 591

Budgetproposition (varav uppräkning)        9,216 0,874 -0,746 0,176
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under åren 1991–1994 inriktades För-
svarsmakten mot att värna den territoriella 
integriteten. Stridskrafternas fortsatta ut-
veckling skulle kännetecknas av kvalitet före 
kvantitet. Perioden dominerades av demand 
pull för att stärka den operativa förmågan 
genom bl a materiell förnyelse.

under åren 1994–1998 fortsatte säkerhets-
läget att förbättras. En anpassningsprincip 
lanserades syftande till att försvarsförmågan 
skulle kunna öka eller minska i takt med 
att hotbilden förändrades. En plan skulle 
säkerställa hur förmågor skulle återtas vid 
en ökad hotbild. Begreppet ”strategisk time-
out” myntades vilken skulle möjliggöra en 
reformering av Försvarsmakten eftersom 
hotbilden var låg. Förband för internationella 
insatser prioriterades och satsningen på det 
nätverksbaserade försvaret inleddes. Den 
civila IT-utvecklingens möjligheter drev på 
doktrin- och NBF-utvecklingen, ett exempel 
på technology push. 

under mandatperioden 1998–2002 gjordes 
omfattande reduceringar i Försvarsmaktens 
fredsorganisation för att frigöra resurser 
för utökade internationella insatser sam-
tidigt som invasionsförsvaret lämnades. 
Förnyelse krävdes för att vi skulle kunna 
följa med i den militärtekniska utveckling-
en. Materielförsörjningen behövde snab-
bas upp, samhällsviktig infrastruktur skul-
le skyddas och en ökad satsning på forsk-
nings- och utvecklingsprojekt initierades. 
Terroristattacken 9-11 satte spår i regering-
ens inriktning att öka skyddet mot hot från 
terrorism och informationsoperationer, ett 
exempel på demand pull.

under perioden 2002–2006 konstate-
rades att Sverige skulle klara av nationella 
uppgifter på egen hand och med betydan-
de ambition kunna samarbeta med andra 
i internationella konflikter. Ett stort antal 
enheter i grundorganisationen lades ned 
för att finansiera utvecklingen. I början av 

mandatperioden framhöll regeringen att 
tillgången till nationell och internationell 
kompetens i forsknings- och utvecklingsav-
seende samt myndighets- och industrikom-
petens var väsentligt för handlingsfriheten. 
Forskning, studier och materielutveckling 
skulle utveckla nya förmågor och kompeten-
ser. 2006 påbörjades dock neddragningarna 
av FoT-anslaget. NBF-satsningen var ett 
tydligt exempel på technology push, men 
projektet lades ned 2009. 

I den följande perioden, 2006–2010, gjor-
des en ytterligare reducering av förbands-
massan. Endast en mandatperiod efter det 
att förnyelse och utvecklingspotential var 
ledord skulle nu utvecklingskostnaderna 
minska, bl a genom den nya materielförsörj-
ningsstrategin som fastställdes 2007. Mycket 
förenklat, är denna inriktad på att i första 
hand anpassa befintlig materiel, i andra hand 
anskaffa materiel från hyllan, i tredje hand 
tillsammans med andra utveckla materiel för 
att i sista hand utveckla i egen regi, vilket 
manifesterar en minskad ambition avseende 
egenutveckling. 

under de två mandatperioderna 2002–
2010 låg fokus på internationella insatser 
med personalintensiva förband för lågintensiv 
krigföring med höga krav på skyddsnivå och 
låg tolerans för förluster. Interoperabilitet 
och fredsframtvingande insatser prioriterades 
framför förberedelse för att på egen hand 
försvara landet. Värnpliktssystemet ersattes 
2010 med frivillig rekrytering. Förändrade 
politiska beslut fick antingen mycket svårt 
att hinna verka ut i organisationen, eller fick 
helt enkelt inte något påtagligt genomslag 
alls. Det kan konstateras att nya inriktningar 
varje mandatperiod försvårar långsiktig för-
mågeutveckling.

Mandatperioden 2010–2014 präglades 
av en ökad militär verksamhet i vårt när-
område, där Ryssland annekterade Krim 
och intervenerade i östra ukraina under 



N R 1 jANuARI/MARs 2017

84

Period Omvärld Politisk  
inriktning

Organisation Människa Teknik Försvars
industri

1945–1990 Kalla kriget. Neutralitets
doktrin
Allianfrihet i fred 
syftande till neu-
tralitet i händelse 
av krig.

Starkt konven-
tionellt försvar. 
Stuprör i vapen-
grenarna.

Värnpliktiga och 
hemvärn är kär-
nan. 
850 000 man 
kan mobiliseras.

Hög tekniknivå 
i flygvapnet och 
flottan.
Unika lösningar.

Självförsörj-
ning, växande in-
hemsk försvars-
industri med hög 
kompetens.

1991–1994 Warszawapak-
tens upplösning, 
av-spänning. 
Riskerna i närtid 
för ett stormakt-
skrig i Europa är 
mycket små.

Kvalitet framför 
kvantitet
Värna territoriell 
integritet. Skal-
skydd.
Skydd av infra-
struktur.

Utveckling av 
operativ förmå-
ga i förband med 
modern materi-
el. Ubåtsskydd 
och luftförsvars-
förmåga priori-
teras.

Färre övningar i 
armén.

Kvalitet före 
kvantitet.
Materiell förny-
else: mörker-för-
måga, nya strids-
vagnar, fortsatt 
utv. av korvett 
Visby, motmedel 
till JAS 39.

Anskaffning av 
moderna plattfor-
mar från svensk 
försvarsindustri.

1994–1998 Osäker säker-
hetspolitisk situa-
tion efter Sovjet-
unionens fall.

Anpassning/
återtagande
Lågt nationellt 
hot.

”Strategisk time-
out”.

Anpassning, flex-
ibili-tet. Förmå-
ga att växa vid 
omvärldsföränd-
ringar – återta-
gande. Förband 
för inter-nationel-
la insatser priori-
teras. NBF-sats-
ningen inleds.

Erfarenheter från 
internationella in-
satser viktiga på 
lång sikt.

Paradigmskiftet 
med civila IT-ut-
vecklingens möj-
ligheter ska tillva-
ratas.

1998–2002 Låg risk för kon-
ventionellt mili-
tärt angrepp.
Konsekvens av 
9/11: breddad 
hotbild, t.ex. ter-
roristhot, infor-
ma-tions-ope-
rationer och hot 
med nukleära, 
biologiska och 
kemiska strids-
medel. 

Förnyelse och 
utveckling
Från invasions-
försvar till försvar 
med utökad för-
måga till interna-
tionella insatser.

Invasionsför-
svaret lämnas. 
Omfattande re-
duceringar av 
freds- och led-
nings-organisa-
tionen kompen-
seras med bättre 
ledningssystem.

Internationella in-
satser med mark-
förband.
Afghanistan-
insatsen in-
leds. Nationel-
la förband är 
kompetens-
bärare. Färre 
plattformar krä-
ver systemeffekt.

Informations-
teknologi.
Flexibilitet, inter-
operabilitet. NBF 
och Ledsyst star-
tas. Ökad sats-
ning på FoU, de-
monstratorer och 
simulatorer för 
att följa med i mi-
litärtekniska ut-
vecklingen och 
skapa handlings-
frihet för fram-
tiden.

Tabell 2. Sammanfattning av förändringsfaktorer från 1945 till 2014 (tabellen fortsätter på nästa sida).
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2002–2006 Säkerhetspolitis-
ka situationen i 
Sveriges närom-
råde förbättras 
men ökad risk för 
terrorism.
IT-revolution.

Förmågeut
veckling
Sverige ska kla-
ra av nationel-
la uppgifter på 
egen hand och 
har en betydan-
de ambition att 
samarbeta med 
andra i interna-
tionella konflikter. 
Korg med insats-
förmågor i stället 
för dimen-sione-
rande hotbild.

Stort antal orga-
nisations-enhe-
ter i grundorga-
nisationen läggs 
ner för att ha 
råd med utveck-
lingen.
Nya och befint-
liga förband ska 
utvecklas.
Samverkan mel-
lan myndigheter.

Mindre perso-
nal för att minska 
kostnader. Kom-
petensutveckling 
i samarbete med 
andra länder.

Låg tekniknivå 
på hoten. Mate-
rielförsörjning-
en inriktas mot 
ökad anpass-
ningsförmåga, 
tydlig spårbar-
het, internatio-
nell samarbete. 
Utvecklingspo-
tential genom 
Forskning, stu-
dier och materi-
elutveckling för 
att utveckla nya 
förmågor och 
kompetenser.
Skydd av sam-
hällsviktiga sys-
tem mot svåra 
påfrestningar.

”En inom utval-
da områden 
konkurrens-
kraftig inhemsk 
försvarsindustri”.
Upphandling i in-
ternationell kon-
kurrens.

2006–2010 De hot som Eu-
ropa, inklusive 
Sverige, står in-
för är diversifiera-
de, mindre syn-
liga och mindre 
förutsägbara.
Georgien (2008).

Säkerhet i sam
verkan
Sverige ska ak-
tivt bidra till 
andra samar-
betsländers sä-
kerhet vid behov. 
I gengäld förut-
ses dessa länder 
bistå Sverige vid 
behov.

Ytterligare redu-
cerat antal intero-
perabla förband.
Användbarhet 

”här och nu”.
Personalinten-
siva förband för 
lågintensiv krig-
föring.

Värnpliktsförsva-
ret ersätts 2010 
med frivillig re-
krytering. 
Specialist-office-
rare, yrkessolda-
ter och sjömän 
införs.
Flottan kompe-
tens-utvecklas 
genom interna-
tionell insats ut-
anför Somalia.

Fortsatt låg tek-
niknivå på hoten. 
Avsevärda redu-
ceringar av FM 
FoT-satsning-
ar inleds 2006. 
Ny materiel-för-
sörjningsstrategi 
2007, ska mins-
ka utvecklings-
kostnaderna. 
Minskat fokus på 
utveckling, NBF-
projektet läggs 
ner 2009. Intero-
perabilitet. 

Industrin ska i 
större grad ta 
hand om FoT.
Uppköp av 
svenska för-
svarsindustrier.
Saab domine-
rande kvarvaran-
de svenskägd 
försvarsindustri, 
men flera små 
och medelstora 
finns också.

2010–2014 Ökad militär vht 
i vårt närområde. 
Hot och risker i 
ökad utsträck-
ning av transna-
tionell karaktär: 
t ex cyber-at-
tacker, interna-
tio-nell brotts-
lighet, terrorism. 
Rysslands militä-
ra förmåga ökar. 
Ryssland annek-
terar Krim och in-
tervenerar i östra 
Ukraina 2014.

Närområdes
fokus
Behov av säker-
het enskilt och 
tillsammans med 
andra är stort då 
det fordras mili-
tärt stöd för att 
klara ett begrän-
sat väpnat an-
grepp mot Sve-
rige.
Insatsförmågor-
na i FMUP upp-
hävda, ny spår-
barhetsmodell 
ska utvecklas.

Numerären liten, 
kräver gemen-
samhet.
Personalsnå-
la förband med 
högt teknikinne-
håll främst av-
sedda att ver-
ka i högintensiva 
konflikter ska ut-
vecklas.
Den operativa 
förmågan ska 
öka.

Ökad ambition 
att sätta in strids-
flyg-förband i in-
ternationella in-
satser; Libyen 
2011.

Ökad betydelse 
av Cyber- och ro-
botförsvar samt 
nyttjande av 
rymdbaserade 
och andra obe-
mannade sys-
tem

Strategiskt un-
dantag från inter-
nationell konkur-
rensupphandling 
för stridsflyg och 
ubåtar. Nationel-
la förmågan att 
vidmakthålla och 
utveckla egna 
ubåtar återtas 
genom Saabs 
köp av Kock-
ums 2014. Fram-
gång för Saab på 
inter- 
nationel-
la flyg export-
marknaden.
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2014. Hot och risker konstaterades i ökad 
utsträckning vara av transnationell karaktär, 
t ex cyberattacker, internationell brottslighet 
och terrorism. Behovet av säkerhet tillsam-
mans med andra konstaterades vara stort 
då militärt stöd fordrades för att klara ett 
begränsat väpnat angrepp mot Sverige, vilket 
bl a resulterade i värdnationsavtalet. 

Tidsperioden från 1993 till 2010 kän-
netecknades av låg tekniknivå på hoten, 
svårförutsägbara motståndare och kon-
fliktområden på stort avstånd från Sverige. 
Personalintensiva förband för lågintensiv 
krigföring präglade Afghanistandoktrinen. 
Det på senare tid försämrade omvärldsläget 
har medfört en prioritering av den nationella 
operativa förmågan. Endast ett decennium 
efter Afghanistandoktrinen ska personalsnåla 
förband med högt teknikinnehåll, främst för 
att verka i högintensiva konflikter, utvecklas. 
Perspektivstudien 2013 förutsåg bl a en ökad 
betydelse av cyber- och robotförsvar samt 
nyttjande av rymdbaserade och andra obe-
mannade system. Att bygga upp en förmåga 
inom dessa områden kräver, enligt vår mening, 
avsevärda satsningar, inom FoT.

Diskussion
Avsaknaden av ett militärt hot från en stat-
lig aktör möjliggjorde att Sverige efter det 
kalla krigets slut kunde sänka förmågan 
att försvara landet till förmån för ett ökat 
internationellt samarbete. Gradvis under 
1990-talet minskades personalen inom för-
svaret och regementen lades ned. Det tidigare 
invasionsförsvaret ersattes av ett betydligt 
mindre men interoperabelt ”insatsförsvar”. 
Satsningarna på forskning och teknikutveck-
ling ökades för att bygga upp kunskapsban-
ken för framtida behov. Allt färre gjorde 
värnplikt. Från 2010 avskaffades värnplikten 
i fredstid även formellt, och försvaret anli-
tar nu i stället anställda eller kontrakterade 

soldater och sjömän. 2016 börjar värnplikt 
för kvinnor och män diskuteras på allvar. 
Det kalla krigets självförsörjning avseende 
försvarsmateriel, höga tekniknivå och tän-
kande övergavs och interoperabilitet prio-
riterades. Den generella trenden var att en 
stor del av svensk försvarsindustri såldes till 
utländska koncerner, även om Saab 2014 
återförvärvade Kockums från ThyssenKrupp 
Marine Systems och därigenom räddade 
ubåtsbyggnadsförmågan.

Det framgår av analysen att det ibland är 
en kraftigt förändrad omvärld, t ex Berlin-
murens fall 1989, terroristattacken i uSA 
2001, Rysslands intervention i Georgien 2008 
och Rysslands annektering av Krim 2014, 
som föranlett nya politiska inriktningar och 
förnyade doktriner. Många gånger är det 
politiska beslut, t ex Sveriges medlemskap 
i Eu 1995, politisk vilja, internationell ef-
terfrågan av svenska insatsförband eller en 
omprioritering av statens utgiftsposter, som 
leder till en förändring av doktrinen. 

Andra gånger är det ett tekniksprång, en 
banbrytande innovation, som gör att vi kan 
utnyttja tekniken på ett nytt sätt som tas 
tillvara. Ny teknologi ställer ofta krav på en 
organisationsförändring för att utnyttja den 
nya tekniken med nya metoder för att lösa 
Försvarsmaktens uppgifter på ett nytt sätt. 
Informationsteknologin är ett sådant exempel 
som under en period ledde till en prioriterad 
satsning på det nätverksbaserade försvaret, 
NBF. Det kan konstateras, genom erfaren-
heten från NBF-satsningen, att även om en 
teknologi, som informationsteknologin, är 
banbrytande i sig är det svårt att på kort tid 
över bredden föra in den i en organisation 
av Försvarsmaktens storlek. Såväl politisk 
som militär ledning underskattade hur svår 
en sådan transformation var. 

För att man ska lyckas med en sådan omfat-
tande förändring är det sannolikt nödvändigt 
att låta den långsiktiga förmågeutvecklingen 
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Figur 3. De snabba förändringarna och de förändrade kraven på Försvarsmakten påverkar de tekniska 
systemen. Grafik: Martin Ek.
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ske genom inkrementell innovation. De sats-
ningar som gjordes inom NBF kan emellertid 
sägas ge avkastning i närtid: ”De fysiska och 
virtuella miljöerna kommer att vävas sam-
man, varvid de olika operationsmiljöerna blir 
sammanlänkade. Sammanlänkningen tillsam-
mans med teknikutvecklingen ökar förutsätt-
ningarna för strid med nätverkskopplade 
system i samverkan.”64 Nätverkskopplade 
system i samverkan är i realiteten förverk-
ligandet av NBF-tanken, nu när teknikut-
vecklingen ger de tekniska förutsättningar 
som saknades 2002.

utvecklingen såväl säkerhetspolitiskt som 
tekniskt är svår att prognostisera. Lika svårt 
som det 1988 var att förutspå Berlinmurens 
fall är det att i dag förutsäga framtiden. Likväl 
kan bedömningar av utvecklingstrender gö-
ras som kan vara tillräckligt träffsäkra i ett 
kortare tidsperspektiv. Några verktyg att be-
döma och följa med i teknikutvecklingen ges 
genom FoT och Teknisk prognos. Det är vår 
uppfattning att dessas ekonomiska utrymme 
numera är så reducerat att verksamheten 
endast har förutsättningar att kunna belysa 
en delmängd av behovet. Dagens militära 
förmågor möjliggörs i stor utsträckning av 

Försvarsmaktens satsning på utveckling och 
FoT som initierades för 10-15 år sedan. 

Genom att försvarsmyndigheternas ”kun-
skapsbank” kontinuerligt fylls på med rele-
vanta och aktuella kunskaper, simuleringsmo-
deller och omvärldskunskap kan uppkomna 
behov av tekniklösningar, taktikanpassning 
och utbildning vid insatsförbanden lösas ut 
på kort tid och komma till nytta ”här och 
nu”. Om våra förband ska ha en militär för-
måga i paritet med potentiella motståndare 
om 10-15 år måste de ständigt utvecklas 
och förnyas. 

Omvärldsbevakning inom framväxande 
kunskapsområden sker ofta genom ett öm-
sesidigt utbyte av forskningsresultat mellan 
nationella och internationella forsknings-
aktörer, vilket försvåras om de egna forsk-
ningsresurserna är begränsade. Enligt vår 
uppfattning är det nödvändigt att idag be-
sluta om ökade ekonomiska satsningar på 
Försvarsmaktens forskning och teknikut-
veckling, så att ”kunskapsbanken” är fylld 
med rätt innehåll när vi behöver ösa ur den i 
framtiden. Det gäller i lika hög grad kunskap 
om omvärlden, doktriner, människa, teknik 
och organisation. Vi behöver satsa mer re-
surser på forskning om framtida teknologier 

Figur 4. Figuren be
skriver hur förmåge
systemet bestående 
av doktrin, människa, 
organisation och tek
nik hamnat i obalans 
till följd av de snabba 
förändringarna, vilket 
inneburit att den ope
rativa förmågan för
lorats. Grafik: Martin 
Ek.
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så att vi inte står handfallna då en framtida 
motståndare brukar en ny teknologi som vi 
inte har haft ekonomiska förutsättningar att 
förbereda oss för att möta.

Till följd av omvärldsförändringarna har 
politiska beslut, doktrinförändringar och 
förbandsnedläggningar avlöst varandra i 
rask takt. Nya beslut har ofta fattats innan 
tidigare fattade beslut hunnit verka igenom 
i Försvarsmakten. Förmågesystemet, bestå-
ende av doktrin, människa, organisation och 
teknik, har tidvis hamnat i obalans vilket 
inneburit att den operativa förmågan för-
lorats, se figur 4.

Även om doktriner är inriktande dokument 
menar vi att det är viktigt att betrakta dok-
trinen som ett av flera likställda påverkans-
områden i ett förmågesystem, inte som den 
ensamt drivande faktorn. Den erfarenhet vi 
vunnit under Afghanistandoktrinen är av att 
verka tillsammans med andra i internationella 
insatser. De få kvarvarande förbanden är ut-
rustade med moderna interoperabla tekniska 
plattformar och en kärna av personal med 
erfarenhet från gemensamma operationer. Vi 
kan konstatera att förändringarna varit så 
snabba att organisationen inte hunnit med. 
Ovanpå detta har förbandsnedläggningar, i 
det lovvärda syftet att skapa en modernare 
och vassare Försvarsmakt, lett till en totalt 
sett försvagad operativ förmåga.

Vi ställde inledningsvis frågan om det är 
förändringar av Försvarsmaktens uppdrag 
från statsmakten eller teknikutvecklingen i 
sig som är drivande inom förmågeutveck-
lingen. Förmågeprocessen är komplex och 
mångfacetterad. Det är tydligt att det ofta 
är omvärldsförändringar som föranleder 
politiska beslut vilka initierar doktrinföränd-
ringar som påverkar förmågeutvecklingen 

och ställer krav på nya tekniska förmågor, s k 
demand pull. Studien visar att även teknik-
utvecklingen i sig är en viktig omvärldsför-
ändring, technology push. Dessa två utveck-
lingstrender har haft olika genomslagskraft 
under de studerade mandatperioderna. Till 
övervägande del har det varit politiska om-
världsförändringar som drivit förändringen, 
medan förbandsnedläggningarna främst haft 
ekonomiska drivkrafter. Det är vår upp-
fattning att det är viktigt att det skapas en 
större förståelse för hur dessa komplicerade 
processer interagerar, förslagsvis genom för-
djupad forskning.

Vi behöver bli bättre på att ta tillvara bra 
idéer och snabbare och mer kostnadseffek-
tivt realisera dem i insatsförmågor. Med en 
förståelse för vad som krävs för att ge militär 
nytta blir det lättare att göra kloka vägval. Det 
snabba förändringsarbetet i Försvarsmakten 
måste i efterhand betraktas som oerhört 
kostsamt. Lärdomen vi kan dra är att det 
behövs så bra beslutsunderlag som möjligt 
för en framgångsrik och långsiktig föränd-
ringsledning. Samtidigt måste en förmåga 
till anpassning mot hastiga omvärldsför-
ändringar vidmakthållas. Därför föreslår vi 
att förutsättningarna för att bedriva teknisk 
omvärldsbevakning förbättras genom att 
satsningarna på forskning och teknikut-
veckling samt teknisk prognosverksamhet 
ökas. Härigenom skulle dessa processer 
kunna bidra till bättre förståelse för fram-
tida teknologiers möjligheter och begräns-
ningar och medverka till en bättre styrning 
av Försvarsmaktens förmågeutveckling.

Författaren är kommendörkapten, tekn dr 
och universitetslektor i militärteknik. 
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