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TIDSKRIFT

2001 ställde Sverige sitt första förband
i beredskap för internationella insat-
ser som del av styrkeregistret PARP.

Sverige har, och har länge haft, en ambi-
tion att kunna bidra med förband för inter-
nationella fredsfrämjande insatser. Dessa
internationella operationer kan ledas av FN
eller, som senast i Kosovo, av NATO. I
och med Petersbergfördraget1  har Sverige
även åtagit sig att ställa militära förband
till förfogande för EU. Svenska förband
skall inte bara kunna genomföra fredsbe-
varande operationer, utan numera även
fredsframtvingande operationer mot stri-
dande parter. Internationella fredsfrämjan-
de insatser är följdriktigt en av Försvars-
maktens huvuduppgifter, och förväntas få
allt större betydelser.

Som en internationell bakgrund till all-
varet och de politiska konsekvenserna av
fredsfrämjande åtaganden, bör vi uppmärk-
samma den nederländska insatsen i Bos-

Beredskapsförband till Kosovo – värderingar
av stridsförmågan

av major Fredric Westerdahl

nien i början av 1990-talet. Den insatta
bataljonen misslyckades där med att hind-
ra folkmord i Srebrenica.2 Som en direkt
orsak till misslyckandet angavs soldater-
nas bristande träning. De rättsliga efter-
spelen efter misslyckandet tvingade 2002
premiärministern Wim Kok att avgå. Hur
många generaler som tvingats avgå innan
premiärministern avgick, har inte framgått.
Efter de i Bosnien bittert dragna lärdo-
marna, har Nederländerna numera förband
bestående av heltidsanställda yrkes-
soldater, istället för det värnpliktsförsvar
vilket fanns vid tidpunkten för det neder-
ländska misslyckandet.

För att återkoppla till Sveriges inter-
nationella insatser bör vi även uppmärk-
samma den framgångsrika svenska insat-
sen i Bosnien och där dragna lärdomar.
Chefen för Sveriges första Bosnienbatal-
jon, överste 1.gr Ulf Henricsson, hävdade
att ”Skall vi överhuvudtaget vara trovär-

1 Försvarsmakten. (1997). Peace Support Operations, Joint Military Doctrine. Annex A s 9-10

2 Nyhetssändning SVT 24 rapport 2002-04-16, TV-arkivet
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diga i vårt internationella engagemang får
vi inte tveka att ställa upp i fredsframtving-
ande operationer.”3 Han framhöll att en
fredsfrämjande operation bör indelas i två
skeden. Det första skedet är ofta osäkert,
och kan övergå till att helt eller delvis bli
fredsframtvingande. Han hävdade att olika
förbandsförmågor, och därmed olika sol-
dater, krävs i de olika skedena.4 I ett första
skede skulle soldater krävas, vilka är utbil-
dade och utrustade att kunna hantera
”worst case” vid fredsfrämjande insatser.
Detta dämpar parternas lust att provocera
de fredsfrämjande styrkorna och skapar
därmed större säkerhet och bättre förut-
sättningar för nästa skede. Detta är ett
fredsbevarande skede vilket erfarenhets-
mässigt varar lång tid. I detta andra skede
är värnpliktssoldaten sannolikt överlägsen
yrkessoldaten, genom generellt bättre so-
cial och civil kompetens.5 Henricsson be-
dömde att hans Bosnienbataljon, BA01,
hade den näst högsta graden av krigsdug-
lighet, KDU 4, efter sin utbildning. Han
uppgav att ”Skall jag gå i krig, vare sig det
är i Sverige eller utomlands vill jag leda ett
förband med KDU 5” dvs högsta strids-
duglighet.6 Henricsson efterlyste nya
rekryteringsformer för att nå de ambitio-

ner Sverige har för fredsframtvingande in-
ternationella insatser.

Sveriges internationella åtaganden
under 2000-talets första år är fokus för detta
arbete, och bör betraktas mot bakgrund av
de ovan redovisade lärdomarna från inter-
nationella insatser.

Regeringen anmälde sommaren 2000
utvalda förband till det internationella
styrkeregistret PARP, Planning And Re-
view Process.7 Ett mekaniserat snabb-
insatskompani avdelades i hög beredskap
från januari 2001. Ytterligare insatsförband
kommer att organiseras, utbildas och stäl-
las i beredskap, för att efter regeringsbe-
slut kunna genomföra internationella in-
satser, även fredsframtvingande. Sveriges
internationella åtaganden innebär att am-
bitionsnivån för förvarsmaktens förband
blivit högre, särskilt avseende kravet på
stridsförmåga vid internationella insatser.
Det mekaniserade snabbinsatskompaniet
stridsförmåga värderades vid flera olika till-
fällen och utifrån flera perspektiv. Det är
därför intressant att försöka undersöka
och förklara kompaniets bedömda strids-
förmåga. Att skildra detta lilla, men inte helt
betydelselösa, skeende i svensk militär nu-
tidshistoria kan även vara värdefullt i sig.

3 KKrVAHT 6. häftet 1998, s 118.

4 Ibid, s 119.

5 Ibid, s 119.

6 Ibid, s 121, KDU, krigsduglighet på skala 1-5 där 5 är högsta. Handbok för Försvarsmaktens
genomförande av krigsorganisationsvärdering s 23.

7 21/6 och 9/11, Försvarsmakten. Operationsorder, OPL beteckning 01 800:81 014, 2001-11-16,
s 1.
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Frågeställningar och avgränsning
Mitt syfte är att försöka undersöka och
förklara den värderade stridsförmåga ett
svenskt beredskapsförband uppnått före
internationell insats. Detta sker genom
analys av försvarsmaktens arkiverade rap-
porter vilka avhandlar insatskompaniet
IA01.8 De övergripande frågeställningarna
i undersökningen är tre.

• Vilken stridsförmåga värderades förban-
det ha uppnått efter genomförda
utbildningar?

• Vilka brister i stridsförmåga kan identi-
fieras?

• Var beredskapen god för fredsfram-
tvingande insatser, och var Sveriges
internationella åtaganden därmed tro-
värdiga?

Avgränsning sker till att endast undersöka
förbandets värderade stridsförmåga avse-
ende personalens duglighet9. Den värde-
rade stridsförmågan undersöks inte utifrån
aspekter om materiel och utrustning.

Centrala begrepp och antaganden
Det fanns två olika typer av militära freds-
främjande operationer för svenska för-
band, och ambitionen var att kunna delta i
båda typerna. De definieras i Sveriges Peace

Support Operations, Joint Military
Doctrine på följande sätt:

Fredsframtvingande, Peace-
Enforcement

”Coercive operations carried out to re-
store or maintain peace in situations of
chaos, or between parties who may not
at all consent to intervention and who
may be engaged in combat activities, in
order to help create the conditions for
diplomatic and humanitarian activities
to support political goals.”10

Något förenklat innebär detta att:

• Tvingande operationer sker för att åter-
upprätta eller upprätthålla fred.

• Operationerna sker mot stridande par-
ter, vilka inte godkänner intervention,
varvid strid kan komma att ske.

• Operationerna syftar till att skapa dip-
lomatiska och humanitära förutsätt-
ningar att uppnå politiska mål.

Den svenska doktrinen för Peace Support
Operations anger att förbanden vid peace-
enforcement måste ha stridsförmåga och
kunna ta stora risker. ”Capable of war-
fighting” är det uttryck som används för
att beskriva stridsförmågan.11 Detta är den
stora skillnaden jämfört med fredsbeva-
rande operationer, där lägre stridsförmåga
räcker.

8 IA är förkortning av Insatsförband Armén, 01 avser nummerordningen som det första förbandet
av detta slag.

9 Definieras som PersQ enligt Försvarsmakten (1998). Handbok för Försvarsmaktens genomfö-
rande av krigsorganisationsvärdering, s 35.

10 Enligt Försvarsmakten (1997). Peace Support Operations, Joint Military Doctrine. kap 2, s 2

11 Ibid kap 2, s 1–2.
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Fredsbevarande, Peacekeeping

”Operations carried out with the gene-
ral consent of the disputing parties, as
part of a peace process agreed by these
parties, and in support of efforts to pro-
mote security and confidence, in order
to achieve a long term peace settle-
ment.”12 Något förenklat innebär detta
att:

• Operationerna sker med godkännande
från parterna i konflikten som del av en
befintlig fredsöverenskommelse.

• Operationerna syftar till att stödja sä-
kerheten så att freden blir långsiktig.

Stridsförmåga

Definieras av mig som förmåga att som
förband lösa specificerade stridsuppgifter
inom ramen för militära operationer. Strids-
förmågan beror på flera faktorer, varav per-
sonalens duglighet i befattning och sam-
träningen av förbandet är avgörande.

Duglighetsmodellen

Duglighetsmodellen13 mäter personalens
förmåga mot ”krigets krav”.

• D1, grundlagd duglighet, innebär att
enheten kan verka i enklare situationer
efter handledning och utan tidspress.

• D2, befäst duglighet, innebär att enhe-
ten kan verka i situationer med begrän-
sad komplexitet.

• D3, full duglighet, krävs för att klara av
svårare situationer eller stark tidspress,

då har enheten beredskap även för
okända situationer.

Antagande

Antagandet för undersökningen är att
peace-enforcement ställer höga krav på att
stridsförmågan motsvarar målsättningarna,
avseende såväl soldaternas personliga
färdighet i sina befattningar, som på för-
bandets samträning. Jag antar vidare att
om denna stridsförmåga har brister vid lö-
sande av stridsuppgifter, är risken uppen-
bar för onödiga förluster av människoliv.

Metod och material

Undersökningen är en deskriptiv fallstu-
die med en kronologisk framställning.
Insatsförbandets värderade stridsförmåga
undersöks, varvid en brist definieras som
att tillgång inte motsvarar efterfrågan. För-
bandets målsättningar jämförs mot värde-
rad förmåga, i syfte att förklarande besvara
frågeställningarna. Efterfrågan analyseras
utifrån förbandets målsättningar, och till-
gång analyseras utifrån rapporternas vär-
deringar av förbandet.  Endast de delar av
källmaterialet som berört personalens och
förbandets stridsförmåga behandlas. Ana-
lysen av källmaterialet framställs i hän-
delseförloppets kronologiska ordning, och
inte en källa i taget, i syfte att även göra
skeendet överskådligt.

Mina primärkällor för undersökningen
är försvarsmaktens arkiverade rapporter,
tillgängliggjorda av expeditionsarkiven på

12 Ibid kap 2 s 2.

13 Försvarsmakten. (2002) SäkI G CD-rom
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HKV, OPIL, SWEDINT samt Gotlands re-
gemente, P18. Källornas äkthet och närhet
uppfattas av mig som hög, då de arkive-
rats nära i tid till den avhandlade verksam-
heten. Jag uppfattar källornas kontext som
hög, då uppgifterna framförs av sakkun-
niga. Rapportförfattarnas olika motiv och
uppfattningar kan givetvis ge viss ten-
dens. Det kan, som mänskligt brukligt är,
finnas en viss tendens att rättfärdiga egna
beslut och ageranden.  Källorna är bero-
ende av varandra, då det kan förutsättas
att författare till senare dokument tagit del
av tidigare.

De olika dokument som utgör källma-
terial ger inte bara information, utan jäm-
förs också mot varandra. De inbördes skilda
bedömningarna i olika dokument kan såle-
des framstå som divergerande. Det är här
viktigt att utgå ifrån det faktum att doku-
menten innehåller både faktaredogörelser
och bedömningar. Dessa bedömningar är
gjorda av rapportförfattarna vid specifika
tidpunkter utifrån då tillgängligt underlag.

Undersökningen är inte någon ögon-
vittnesskildring utifrån mina egna intryck
som ställföreträdande kompanichef för
IA01, utan baseras på försvarsmaktens
arkiverade skriftliga rapporter. De primära
källorna och deras omfattning är:

• Preliminär taktisk, organisatorisk, eko-
nomisk målsättning (PTOEM), för Me-
kaniserad bataljon PBV 302 för interna-
tionell tjänst och Preliminär taktisk, or-
ganisatorisk, ekonomisk målsättning för
Mekaniserad bataljon KFOR omfat-
tande målsättningen för snabbinsats-

kompaniet, vilket skulle kunna ingå i des-
sa båda bataljoner.

• Rapport efter första validering av för-
band anmälda enligt PARP omfattande
Operationsledningens (OPIL) värdering
av kompaniet efter utbildningen inför
beredskap.

• Utvärdering av genomförd missions-
utbildning Mekskyttekomp Pbv 302 (30
dagars beredskap) ur IA01 våren 2001
omfattande Gotlands regementes (P18)
utvärdering av den missionsutbildning
som genomfördes med kompaniet ome-
delbart före insats.

• Slutrapport SWEBAT KS04, innefat-
tande slutrapport IA01, omfattande för-
bandets egen redovisning och utvär-
dering av rekrytering av personalen, de
olika utbildningarna och själva insat-
sen.

Översiktlig skildring av skeendet
Skildringens syfte är att ge en överblick av
skeendet då källmaterialet tillkom.

Regeringen anmälde sommaren 2000
ett mekaniserat kompani till PARP-styrke-
registret. Kompaniet skulle inta 30 dagars
beredskap från årsskiftet 2001, och be-
nämndes snabbinsatskompani, IA01.

Högkvarteret fastställde 2000-06-19
målsättningar (PTOEM), för Mekaniserad
bataljon PBV 302 för internationell tjänst
i vilken snabbinsatskompaniet skulle ut-
göra ett kompani. Organiserandet av kom-
paniet påbörjades, och under fyra veckor i
november genomfördes utbildning inför
beredskap med huvuddelen av kompaniets
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personal vid Gotlands regemente. Opera-
tiva insatsledningen, gjorde en första val-
idering av kompaniet, vilken rapportera-
des 2000-12-15. Två veckor därefter, 2001-
01-01, intog kompaniet 30 dagars bered-
skap.

I mars månad, 2001-03-22, fattade Sve-
riges regering beslut om insats med IA01.14

Beslutet fattades mot bakgrund av den oro-
ande utvecklingen i Makedonien och i Gro-
und Safety Zone, mellan Kosovo och res-
ten av Serbien. Uppgiften till kompaniet
blev att förstärka den svenska insatsen i
Kosovo.15 Kompaniet mobiliserades, ge-
nomförde missionsutbildning och trans-
porterades till Kosovo, för att 30 dagar ef-
ter insatsbeslut påbörja sin mission.

Kompaniet författade en slutrapport
för IA01, vilken efter genomförd mission
infogades i slutrapporten för SWEBAT
KS04.

Analys av rapporter om IA01
Målsättningar för IA01 kompaniet
Snabbinsatskompaniets målsättningar
fastställdes av högkvarteret 2000-06-19.
Målsättningarna i PTOEM16 anger den
stridsförmåga som kompaniet avsågs
inneha vid insats. Med dessa målsättningar
anmäldes förbandet till styrkeregistret
PARP, och mot dessa målsättningar värde-
rades senare stridsförmågan. Vi skall nu
närmare undersöka vilka uppgifter som
snabbinsatskompaniet skulle kunna lösa
enligt målsättningarna.

Snabbinsatskompaniet skulle kunna
lösa fredsframtvingande uppgifter, be-
nämnt Peace Enforcement, såväl som
fredsbevarande. I PTOEM för Mekanise-
rad bataljon PBV 302 för internationell
tjänst framgår att snabbinsatskompaniet
skulle kunna lösa huvuduppgifter benämn-

Tidslinjal över skeendet

2000-06-19 
PTOEM 

fastställs

Anmälan till 
PARP av 

regeringen

Utbildning 
inför 

beredskap

2000-12-15 
Validering

2001-01-01 
30-dagars 
beredskap

2001-03-22 
Regerings-
beslut om 

insats

Missions- 
utbildning

2001-04-21 
Kompaniet i 

insatsområdet

Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
2000 2001

14 Slutrapport IA01 Del 1 s 7.

15 Ibid s 7.

16 Preliminär taktisk, organisatorisk, ekonomisk målsättning.

Tabell 1
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da H1–H5 enligt PTOEM för KFOR batal-
jon.17 Dessa uppgifter ansågs normerande
för kompaniets stridsförmågor. Uppgif-
terna vilka kompanierna skulle kunna lösa
angavs i PTOEM inte för enskilt kompani
utan för hel bataljon. Ett kompani som lö-
ser striduppgift fick därför förutsättas få
understöd av t ex granatkastarpluton med
indirekt eld. Här följer ett utdrag av batal-
jonens huvuduppgifter (H1–H5).18 Jag har
kursiverat vad jag uppfattat som nyckel-
ord för uppgifterna.

• H1: ”öppna förbindelse där motstån-
daren med ringa förberedelser och med
stöd av konventionella mineringar för-
svarar enstaka platser…”

• H2: ”försvara enstaka platser (t ex CP)
med plutons styrka mot en styrka mot-
svarande mekskyttepluton”

• H3: ”genomföra rörlig övervakning och
fastställa intrång inom ett område upp
till 25 x 40 km storlek” Med intrång av-
sågs att genom våld eller hot om våld
tränga in i ett område.

• H4: ”efter förstärkning19 under ett dygn,
efter ett dygns förberedelser kunna :
fördröja framträngande av en styrka
motsvarande reducerad mekskytteba-
taljon”, ”eller slå upp till två mekanise-
rade skytteplutoner”

• H5: ”kunna: ta terräng som försvaras
av ett förband om plutons storlek, ge-
nomföra rensningsaktioner i bebyg-
gelse mot en styrka om högst två
plutoner eller genomsöka terräng/be-
byggelse”

I PTOEM bedömdes vidare att ”Priorite-
rade förmågor” var att ”Uppträda i bebyg-
gelse med särskild förmåga att ta och säkra
byggnader samt genomföra genomsök
och inbrytning.”20

Slutsatser av målsättningar

H1, H2, H4 och H5 uppfattar jag som strids-
uppgifter vid främst peace-enforcement.
Slutsatsen är således att kompaniet avsågs
kunna lösa ett flertal olika specificerade
stridsuppgifter, omfattande både anfall
och försvar, inom ramen för peace-enforce-
ment.

Utbildning inför beredskap
Under fyra veckor i november genomförde
kompaniet utbildning inför beredskap på
Gotland, vilket dokumenterades i kompa-
niets slutrapport. Vi skall nu undersöka vad
utbildningen inför beredskap innebar. Vil-
ken erfarenhet hade personalen hade se-
dan tidigare och hur mycket träning de nu
fick är av här av intresse.

Kompaniets utbildning före bered-

17 Försvarsmakten. (2000-06-19). Preliminär taktisk, organisatorisk, ekonomisk målsättning
för Mekaniserad bataljon PBV 302 för internationell tjänst, s 10.

18 Försvarsmakten. (2000-01-24). Preliminär taktisk, organisatorisk, ekonomisk målsättning
för Mekaniserad bataljon KFOR s 8–9.

19 ”efter förstärkning med stridsvagnsförband, artilleriförband och direkt understödjande attack
flyg/attackhelikoptrar”, ibid s 8–9.

20 Ibid, s 4.
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skapsställning omfattade sju veckor.22 In-
ledningsvis skedde befäls- och specialist-
utbildning med inryckningar vid olika till-
fällen över tre veckor. Därefter genomför-
des fyra veckor med hela kompaniets per-
sonal. Av dessa fyra veckor upptogs den
första av inryckning och befattnings-
utbildning. De två följande veckorna be-
stod av utbildning i ”Peacekeeping”23 och
slutövning i fem dygn. Den sista veckan
omfattade materielvård (benämnd REMI)
och utvärdering.

Målsättningen var att alla skulle be-
härska sin befattning och ha utbildats i
”Peacekeeping”. Grupperna skulle även
vara samövade med skarp ammunition, och
hela systemet skulle ha övats under en
veckas slutövning under realistiska förhål-
landen.

Ingen stridsutbildning med skarp am-
munition genomfördes i vare sig pluton
eller kompani. Detta avsågs enligt plane-

ringen ske först efter beslut om insats,
under missionsutbildning.

Av kompaniets personal hade ca 70 %
tidigare genomfört en eller flera utlands-
missioner. Kompaniets genomsnittsålder
var ca 27 år.24 Enligt slutrapporten var detta
en bra snittålder, då det uppgavs vara vik-
tigt med mognad hos den enskilde solda-
ten på vilken mycket ansvar förväntades
vila.25

Slutsatser av utbildning inför beredskap

Jag drar slutsatsen att den faktiska utbild-
ningstiden för huvuddelen av kompaniets
personal var mindre än tre veckor, då in-
ryckning och materielvård inte utgör ut-
bildning.

Utifrån de fakta att ca 70 % av perso-
nalen genomfört tidigare utlandsmissioner
och att åldern i snitt var ca 27 år gör jag
följande härledning: Av personalen hade
ca 30 % inte deltagit i militär verksamhet

Utbildning inför beredskap
vecka 043 vecka 044 vecka 045 vecka 046 vecka 047 vecka 048

Inryckning PBV 

besättningar 
Avslutning av befäls-
utbildning

PBV utbildning 

Inryckning och 
befattningsutbildning 
med gruppchefer 

Inryckning och 

befattningsutbildning 
med kompaniets 
huvuddel

Plutonsutbildning, 

Peacekeeping

Slutövning REMI utryckning

och vissa 
specialister

Tabell 221

21 Försvarsmakten. (2000-09-12). Revidering av prel.plan för utb av Mekskyttekompani 302
Int. Hösten-00. Bilaga 1, s 1 samt bilaga 2, s 2–3.

22 Försvarsmakten. (2001-11-22). Slutrapport SWEBAT KS04, med Slutrapport IA01. Del 1, s 4.

23 Ibid s 4.

24 Ibid s 3.

25 Ibid s 3.
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sedan sin värnplikt. Vidare låg soldater-
nas värnplikt i snitt sju år bakåt i tiden, då
värnpliktsutbildning genomförs vid ca 19
års ålder. Sammantaget hade således ca 30
% av soldaterna inte deltagit i någon mili-
tär verksamhet under de i snitt senaste sju
åren. Av detta resonemang drar jag slut-
satsen att personalens utbildningsnivå
inför utbildningen kunde vara mycket va-
rierande och skiftade från hög till låg.

Första validering
Högkvarterets Operationsledning gjorde
en första validering av kompaniet 2000-12-
15, efter att utbildning före beredskaps-
ställning genomförts. Två veckor därefter,
2001-01-01, intog kompaniet 30 dagars be-
redskap. Vi skall nu undersöka vad valide-
ringen hade för utgångspunkt och vilka
bedömningar och klargöranden som gjor-
des i valideringen.

Metoden för valideringen utgick från
krigsorganisationsvärdering, KROV.26

Utbildningsståndpunkt uppgavs ha kon-
trollerats genom intervjuer med persona-
len.27

I valideringen framgick att säkerhets-
politisk tyngdpunkt var att Sverige i tid
skulle kunna visa engagemang, s k show

of flag, och lämna aktivt bidrag till en mul-
tinationell insats.28 Som taktisk tyngdpunkt
angavs att förbandet skulle vara samövat
och ha ”rätt” förmåga vid insats.29 Valide-
ringen klargjorde även uppgifter och
förmågor för kompaniet jämfört med
PTOEM för bataljon. Kompaniet skulle
bl a kunna följande med understöd av in-
direkt eld:30

• ”Ta terräng som försvaras av pluton
(utan stridsvagnar)”

• ”Öppna förbindelse som försvaras…”

• ”Under minst ett dygn genomföra för-
svar mot en angripare av reducerat me-
kaniserat skyttekompanis storlek”

Valideringen fastslog att personalen be-
hövde kunna hantera förbandets tekniska,
taktiska, logistiska och humanitära för-
mågor, och att officerare normalt inte trä-
nas i denna komplexa miljö som peace sup-
port operations31 innebär. Officerskadern
vid beredskapsförbanden uppgavs därför
kontinuerligt behöva övas och förbereda
insats. Förmågan att rätt kunna eskalera
och ”deeskalera” i den s k ”våldstrappan”
angavs som avgörande.32 Optimal verkan
måste kunna uppnås på alla nivåer av es-

26 Försvarsmakten. (2000-12-15). Rapport efter första validering av förband anmälda enligt
PARP s 1.

27 Ibid s 16.

28 Ibid s 3.

29 Ibid s 3.

30 Ibid s 14.

31 Definieras enligt Peace Support Operations, Joint Military Doctrine 1997, annex B s 2

32 Op cit fotnot 26, s 6.
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kalation, vilket uppgavs kräva förmågor till
psyops,33 kravallbekämpning och strid.

Valideringen uppgav vidare att NATO
ställde krav på att förband som kunna delta
i en NATO-ledd insats skulle ha förmåga
till både anfall och försvar, och detta även
i mörker.

Bemanning av kompaniet hade enligt
valideringen skett med personal med rätt
kompetenser.34 Av snabbinsatskompaniets
personal angavs 65–75 % ha haft erfaren-
het från tidigare tjänstgöring i utlands-
styrkan.35 Bedömningen 2000-12-15 var lik-
väl att kompaniet var godkänt endast av-
seende grupp, men att det krävdes mer trä-
ning i kompanis ram.36 Bristerna jämfört mot
PTOEM bedömdes vara följande:37

• Brister i samordning av eld och rörelse i
pluton och kompani för H1, H4 och H5.

• Brister i rensningsaktioner för H5.

• Brister i strid i mörker avseende samt-
liga huvuduppgifter, H1–H5.

Kompletterande utbildningsbehov upp-
gavs vara stridsskjutning i pluton och kom-
pani, samt strid i bebyggelse. Validering-
en föreslog också fältövning, ledningsträ-
ningsövning och kaderövning.

Valideringen omtalade ”den korta ut-
bildningstiden” för kompaniets personal,

och att problem för utbildningen uppstått
pga materielbrister.38 Sammanfattningsvis
bedömde valideringen att snabbinsats-
kompaniet inte uppfyllde ställda krav. Val-
ideringen bedömde att kvarvarande utbild-
ningsbehov med huvuddelen av kompa-
niet motsvarade fyra veckor.

Slutsatser av första validering
Vid en jämförelse mellan angiven säker-
hetspolitisk tyngdpunkt respektive taktisk
tyngdpunkt, finner jag att dessa skulle
kunna komma att bli motstridiga. Att
Sverige i tid skulle bidra till en multinatio-
nell insats, kan ju följaktligen ge en be-
gränsning i tid att samöva omedelbart före
insatsen, vid s k missionsutbildning. En
tydlig begränsning i tid för samövning vid
missionsutbildning bestod i att insats-
beredskapen var 30 dagar. På denna tid
skulle förbandets personal och materiel
mobiliseras samt transporteras till insats-
området, endast den tid som inte åtgick
för detta skulle kunna nyttjas för missions-
utbildning. Vilken tyngdpunkt som skulle
ges företräde om en avvägning skulle bli
nödvändig, ger källmaterialet inget klart
besked om.

Utifrån OPIL:s bedömning att kompa-
niets kvarvarande utbildningsbehov efter
utbildning inför beredskap motsvarade

33 Psychological operations, även benämnt informationsoperationer.

34 Op cit fotnot 26, s 24

35 Ibid s 9.

36 Ibid s 9.

37 Ibid s 20–21.

38 Ibid s 22.
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fyra veckor, drar jag slutsatsen att om be-
tydande delar av kompaniets personal
skulle bytas ut så skulle utbildnings-
behovet då bli större än fyra veckor.

Missionsutbildning
I mars månad, 2001-03-22, fattade rege-
ringen beslut om insats med IA01.40 Upp-
giften till kompaniet blev att förstärka den
svenska insatsen i Kosovo.41 Kompaniet
mobiliserades, genomförde missionsut-
bildning och transporterades till Kosovo,
för att 30 dagar efter insatsbeslut påbörja
sin mission.

Vi skall nu undersöka vad missions-
utbildningen bestod av, hur mycket sam-
träning förbandet fick, och hur det upp-
nådda resultatet bedömdes.

IA01 slutrapport redogör för missions-

utbildningens förutsättningar och omfatt-
ning. När utbildningen påbörjades fanns
65–70 % av personalen kvar, medan såle-
des 30–35 % av personalen hade bytts ut
sedan utbildningen inför beredskap fyra
månader tidigare.42 Kompaniets officerare
fanns dock kvar. Det främsta utbildnings-
behovet bedömdes vara skarpskjutning
med pluton och kompani, varför detta nu
blev prioriterat.

Disponibel tid omedelbart före mission
var mindre än fyra veckor. Den första
veckan gick åt till inryckning av persona-
len, samt funktionskontroll och lastning
av materielen inför sjötransport.43 Under
utbildningen disponerades endast person-
lig och lånad utbildningsmateriel vilket
innebar begränsningar. Två veckor ägna-
des därefter åt gruppstridskjutningar samt

Missionsutbildning
22 mars (dygn 0) 29 mars (dygn 7) 3 april (dygn 12) 3-20 april (dygn 12-29) 15 april (dygn 24) 21 april (dygn 30)

Regeringsbeslut Inryckning Materiel kontroll 
klar

Missionsutbildning,  1 dag 
vardera av: plutons anfall,  
plutons försvar,  
rensning, patrullstrid,  

peackeeping, 
stridsvärdesövning, 
kompanis försvar 
kompanis anfall, samtidigt 
med kompletterande 
befattningsutbildning av 
ny personal, Påskledighet 

med hemresa.

Avtransport av 
materiel

Avtransport av 
personal

Tabell 339

39 Försvarsmakten. (2001-10-01). Utvärdering av genomförd missionsutbildning Mekskyttekomp
Pbv 302 (30 dagars beredskap) ur IA01 våren 2001 s 4, 6, 77.

40 Op cit fotnot 22, s 7

41 Ibid s 7

42 Ibid s 10, orsakerna till personalavgångarna framgår ej av källmaterialet.

43 Ibid s 10
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missionsutbildning specifik för Kosovo.
Slutligen ägnades del av en vecka åt skarp
stridsutbildning i pluton och kompani,
innan kompaniets personal flygtransport-
erades till missionsområdet. Skjutningarna
omfattade plutons anfall och försvar, med
och utan pbv, samt kompanis anfall och
försvar. Kompaniets förtrupp deltog inte i
hela missionsutbildningen med övriga
kompaniet, då de utgått till missionsom-
rådet tidigare. Under den sista veckan ge-
nomfördes även viss vård av lånad utbild-
ningsmateriel. Slutförande av vården av
lånad utbildningsmateriel fick överlåtas till
grundutbildningsbataljonen på P18.

I den utvärdering av missionsutbild-
ning för IA01 som Gotlands regemente
gjorde, bedömdes att kompaniet väl kunde
lösa uppgifter enligt PTOEM, men att vissa
brister i vapenhantering fanns beroende
på nyrekrytering och bristande tid för
befattningsutbildning.44 Problem för
utbildningssäkerheten uppgavs ha upp-
stått under genomförandet av missions-
utbildningen. En skiftande utbildnings-
ståndpunkt hos nyrekryterad personal
angavs ha bidragit till detta problem. En

ytterligare veckas längre befattnings-
utbildning skulle enligt utvärderingen ha
krävts för att uppnå befäst duglighet i be-
fattning för all personal med hänsyn till
den skiftande utbildningsståndpunkten.
Detta angavs som nödvändigt för utbild-
ningssäkerheten.45 Övningsveckornas tid
uppgavs vid missionsutbildningen ha nytt-
jats så intensivt, att övningar mot slutet
behövt strykas av säkerhetsskäl beroende
på lågt viloläge hos soldaterna.46

Uppnått resultat efter missionsutbild-
ningen angavs inte vara full duglighet,
utan befäst duglighet, D2,47 i plutons an-
fall och i kompanis försvar.48 Förmågan till
strid i mörker bedömdes vara begränsad.
Någon förmåga i kompanis anfall uppgavs
inte alls. Utvärderingen ifrågasatte även
den personliga dugligheten avseende
vapenhantering för delar av personalen,
vilka jag uppfattar som delar av den
nyrekryterade personalen. Likväl uppgavs
att kompaniet av utomstående bedömare49

ansetts som ett av de bäst utbildade och
övade enheterna som ingått i Sveriges
utlandsstyrka.

Ytterligare en månads utbildning be-

44 Op cit fotnot 39 s 3.

45 Ibid s 3

46 Ibid s 7

47 Enligt duglighetsmodellen mäts mot ”krigets krav”. Där innebär D2 befäst duglighet, enheten kan
då verka i situationer med begränsad komplexitet. För att klara av svårare situationer eller stark
tidspress krävs D3, full duglighet, då har enheten beredskap även för det okända. D1 innebär
grundlagd duglighet, enheten kan då verka i enklare situationer efter handledning och utan
tidspress. Källa: Försvarsmakten. (2002) SäkI G CD-rom

48 Op cit fonot 43, s 10.

49 Vilka funktioner dessa hade framgår ej, men det kan antas att det rör sig om besökande högre
chefer och officerare.
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dömdes krävas för att kompaniets skulle
kunna uppnå full duglighet, D3, i plutons
anfall samt kompanis försvar.50

Slutsatser av missionsutbildning

Den faktiska utbildningstiden för mis-
sionsutbildningen var mindre än tre veck-
or. Även efter den genomförda missions-
utbildningen hade IA01 vissa specifice-
rade brister i stridsförmågan ända ned till
individuella befattningshavare. Utifrån de
gjorda bedömningarna drar jag slutsatsen
att Sverige således inte bedömts disponera
något internationellt insatsförband med en
duglighet som värderats till högre än D2,
dvs befäst, inte full, duglighet i plutons
anfall. Det var vidare oklart om dugligheten
i kompanis anfall ens blivit bedömd som
grundlagd, D1. Jag konstaterar att tillgäng-
lig tid för utbildning utnyttjats till det yt-
tersta, och jag drar slutsatsen att mer tid
för utbildning hade varit nödvändig för att
uppnå högre duglighet.

Insats och slutrapport
Kompaniet förstärkte den svenska batal-
jonen KS04 i Kosovo 30 dagar efter reger-
ingens insatsbeslut.51 Detta innebar att
uppställda operativa tidskrav för insatsen
hade uppfyllts. Kompaniet författade en
slutrapport för IA01, vilken efter genom-
förd mission infogades i slutrapporten för
SWEBAT KS04.

Vi skall nu undersöka vilken utbildning
som behövde, och kunde, genomföras
under missionen, samt hur förbandet själva
bedömde det totala behovet av utbildning
inför insats.

I slutrapporten uppgavs att utbild-
ningen under genomförandet av mission-
en av flera skäl inte förmått upprätthålla
den vid förbandsutbildningen uppnådda
förmågan.52 Strid i pluton och särskilt kom-
pani hade inte kunnat övas under tiden i
missionsområdet. Stridsskjutningar med
vagnsstrid pbv 302 samt patrulls samman-
stöt och kast av rökhandgranat hade dock
genomförts med samtliga grupper.

Slutrapporten för IA01 angav att
mycket höga krav alltid måste ställas på
säkerheten, och därmed förmågan, då upp-
giften för ett internationellt insatsförband
alltid är allvarlig.  Det konstaterades även
att personalen före insats behövt utbildas
på nya, men oftast inte användarvänliga,
materielsystem. Vidare förklarades att varje
enskild soldat förväntades kunna lösa ett
mycket brett spektra av uppgifter. Det kon-
staterades att tiden för utbildning före in-
sats upplevts vara för kort för att motsvara
dessa nämnda förhållanden. Kompaniet
gjorde en sammanfattande bedömning av
behovet av tillräcklig tid för utbildning:
”Slutsatsen är att minst dubbelt så mycket
tid bör avsättas för utbildning av ett inter-
nationellt insatsförband för att uppnå hög-

50 Op cit fotnot 43 s 10.

51 Op cit fotnot 22, Del 1, s 7.

52 Ibid Del 2 s 18.
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sta möjliga säkerhet för personalen vid en
insats.”53

Slutsatser av insats och slutrapport

Den totala utbildningstiden för kompaniets
soldater före insats hade varit sju veckor,
fördelat på fyra veckors utbildning inför
beredskap och tre veckor missionsutbild-
ning vid insatsen. Min slutsats är således
att minst 14 veckors utbildning ansågs
behövligt, enligt förbandets egen utvär-
dering, för att uppnå bästa säkerhet för
personalen.

Slutdiskussion
Vilka brister i stridsförmåga efter genom-
förda utbildningar kan identifieras? Denna
fråga återstår nu att slutligt besvara, efter
att frågan om vilken stridsförmåga förban-
det värderats ha uppnått i de olika rappor-
terna utförligt besvarats i analysen av
dessa. Förbandets målsättningar, den ef-
terfrågade förmågan, skall därför jämföras
mot värderad förmåga.

Efterfrågade stridsförmåga har klar-
lagts genom analysen av målsättningar
(PTOEM) och den första valideringen av
IA01. En jämförelse av de efterfrågade för-
mågorna att lösa olika stridsuppgifter vi-
sar inte på några motsägelser, tvärtom för-
tydligas en del av stridsuppgifterna i det
senare dokumentet genom att storheter
fastställdes.  Kompaniet avsågs kunna an-
falla och ta terräng som försvarades av
pluton, och själva försvara mot ett angri-
pande reducerat kompani.

När de efterfrågade förmågorna jäm-

förs mot den tillgång på förmågor som kom-
paniet hade vid insats, dvs efter genom-
förd missionsutbildning, framstår brister.
Enligt utvärderingen av missionsutbild-
ningen fanns brister i stridsförmåga ända
ned till individnivå. Förutom att den per-
sonliga vapenhanteringen ifrågasattes,
bedömdes att förmågan till strid i mörker
var begränsad. Detta visar på en brist jäm-
fört med det krav på förmåga till både an-
fall och försvar i mörker som angavs i den
första valideringen. Då brister i strid i mör-
ker avseende samtliga stridsuppgifter på-
talats även i den första valideringen, styrks
troligheten i dessa brister. I utvärderingen
av missionsutbildningen angavs uppnådd
förmåga vara endast befäst duglighet, D2,
i plutons anfall och D2 i kompanis försvar.
När dessa tillgångar jämförs mot de efter-
frågade förmågorna i målsättningen, drar
jag slutsatsen att ingen brist fanns avse-
ende försvar enligt huvuduppgift H4, för-
utom de tidigare nämnda bristerna i mörker-
strid. Avseende anfall fanns dock oklarhet
främst avseende huvuduppgifterna H1, H4
och H5, bristerna bestod i att förmåga en-
dast uppgavs ha uppnåtts i pluton medan
stridsuppgifterna avsåg kompani. Den för-
sta valideringen styrker det troliga även i
dessa brister, då brister i samordning av
eld och rörelse angavs för H1, H4 och H5
även där. Avseende de i den första valide-
ringen påtalade bristerna i rensningsaktio-
ner i bebyggelse enligt H5, och därtill
kopplade utbildningsbehovet av strids-
skjutning i bebyggelse framgick i utvärde-
ringen av missionsutbildningen inte på

53 Ibid s 18.
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något sätt att denna brist åtgärdats. Det
som i målsättningen för förbandet (i
PTOEM) angavs som prioriterade förmågor
utgjorde vid insats istället en brist där till-
gång på förmåga inte motsvarade vad som
efterfrågats.

För att närmare identifiera bristerna
även till ursprung jämförs de olika rappor-
terna och slutsatserna utifrån dem.

Utifrån den första valideringens be-
dömning, att kvarvarande utbildningsbe-
hov för att kompaniet skulle uppfylla
ställda krav motsvarade fyra veckor, drog
jag slutsatsen att om betydande delar av
kompaniets personal skulle bytas ut så
skulle utbildningsbehovet bli större än
fyra veckor. Som framgått i utvärderingen
av missionsutbildningen hade 30-35 % av
personalen inte varit med vid utbildningen
inför beredskap tre månader tidigare, utan
var nya i kompaniet. Betydande delar av
personalen hade således bytts ut och så-
ledes måste rimligen utbildningsbehovet
vid missionsutbildningen ha varit större
än de fyra veckor, vilka bedömdes finnas
vid tidpunkten för valideringen. Detta
tycks ha gällt samträning av såväl grup-
per, plutoner och kompani, men även
befattningsutbildning, då stor del av per-
sonalen var ny. Då faktisk utbildningstid
vid missionsutbildningen endast var tre
veckor anser jag det därmed bevisat att
brister i förmåga att lösa stridsuppgifter
uppstått beroende på för kort utbildnings-
tid. Att den första valideringens bedöm-
ning om fyra veckors utbildningsbehov,
efter omständigheterna, visade sig vara för
lite berodde till del på det faktum att så

mycket personal bytts ut före missions-
utbildningen.

Utifrån IA01slutrapport avseende ut-
bildningen inför beredskap anser jag det
rimligt att anta att statistiskt hade ca 30 %
av soldaterna inte deltagit i någon militär
verksamhet under de i snitt senaste sju
åren. Dessa fick, liksom övrig personal ut-
bildning under ca tre veckor innan de ställ-
des i beredskap för att kunna lösa freds-
framtvingande stridsuppgifter. Av detta
resonemang har jag dragit jag slutsatsen
att personalens utbildningsnivå totalt
kunde ha varit mycket varierande från hög
till låg.

Den rena utbildningstiden för huvud-
delen av personalen var vid utbildning in-
för beredskap mindre än tre veckor. Vid
jämförelse av målsättningarna enligt
PTOEM och vad slutrapporten säger om
utbildningen inför beredskap framgår att
prioriteringar av innehållet i utbildningen
har skett. Då utbildningstiden inte rymde
alla målsättningarna, har vissa målsätt-
ningar uppenbarligen prioriterats bort el-
ler skjutits på framtiden. Detta har i syn-
nerhet gällt stridsuppgifterna kopplade till
peace-enforcement. Vid missionsutbild-
ningen var den faktiska utbildningstiden
tre veckor, och IA01 hade även efter mis-
sionsutbildningen brister i stridsförmågan,
vilka specificerat framgick i utvärderingen
av missionsutbildningen.  Den första val-
ideringens bedömningar har på flera punk-
ter visat sig styrka troligheten av dessa
brister.

Enligt slutrapporten skulle 14 veckors
utbildning ha krävts totalt, för att uppnå
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säkerhet för personalen. Utbildningen före
beredskap hade då behövt utökas till att
omfatta elva veckor istället för fyra. Om
totalt 14 veckors utbildning hade varit till-
räckligt, för att kompaniet skulle kunna lösa
de flertal olika stridsuppgifter som fram-
går av målsättningen i PTOEM, kan inte
fastställas utifrån källmaterialet. Den be-
dömning som gjordes vid utvärderingen
av missionsutbildningen, att ytterligare en
månads utbildning skulle krävas för full
duglighet i plutons anfall samt kompanis
försvar, är i linje med slutrapportens be-
dömning.  Detta då full duglighet i plutons
anfall samt kompanis försvar endast var
delar av målsättningarna för kompaniet.

Jag drar sammantaget slutsatsen att
Sverige inte disponerat något förband som
motsvarat den efterfrågade förmågan till
peace-enforcement. Betydande brister har
identifierats, där tillgången på strids-
förmåga inte motsvarat den i målsättningen
efterfrågade. Vår beredskap var således
inte god för fredsframtvingande operatio-
ner. Försvarsmakten hade inte förmått
skapa ett förband med den stridsförmåga
som efterfrågats och anmälts av reger-
ingen till internationella styrkeregister.
Sveriges internationella åtagande att ställa
förband till förfogande, med förmåga att
delta i fredsframtvingade operationer, fram-
står därmed inte som trovärdigt.

Sammanfattning
Sverige anmälde år 2000 ett snabbinsats-
kompani, IA01, till PARP-styrkeregistret.
Mitt syfte är att försöka undersöka och
förklara den värderade stridsförmåga ett

svenskt beredskapsförband uppnått före
internationell insats. De övergripande frå-
geställningarna i undersökningen är tre.
Vilken stridsförmåga värderades förbandet
ha uppnått efter genomförda utbildningar?
Vilka brister i stridsförmåga kan identifie-
ras? Var beredskapen god för freds-
framtvingande insatser, och var Sveriges
internationella åtaganden därmed trovär-
diga?

Enligt utvärderingen av missions-
utbildningen fanns, vid insats, brister i
stridsförmåga ända ned till individnivå.
Förmågan till strid i mörker bedömdes vara
begränsad. Jag drar slutsatsen att ingen
brist fanns avseende försvar, förutom de
nämnda bristerna i mörkerstrid. Avseende
anfall bestod bristerna i att förmåga en-
dast uppgavs ha uppnåtts i pluton, medan
stridsuppgifterna avsåg kompani. Den för-
sta valideringen styrker det troliga i dessa
brister, då brister i samordning av eld och
rörelse angavs även där. Påtalade brister
vid rensningsaktioner i bebyggelse tycks
inte ha kunnat åtgärdas före mission. Prio-
riterade förmågor enligt målsättningen i
PTOEM utgjorde vid insats istället en brist.
Betydande brister har således identifierats,
där stridsförmågor inte har motsvarat de i
målsättningen efterfrågade. Vår beredskap
var således inte god för fredsframtving-
ande operationer. Sveriges internationella
åtagande att ställa förband, med förmåga
att delta i fredsframtvingade operationer,
till förfogande via det internationella styr-
keregistret PARP, framstår därmed inte som
trovärdigt.
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Fristående reflektion
Sveriges beredskap för fredsframtvingan-
de insatser var inte god 2001. Enligt min
personliga uppfattning är detta förhållande
beklämmande, då internationella insatser
var och är en av Försvarsmaktens huvud-
uppgifter.

Att försvarsmakten skall lösa Sveri-
ges säkerhetspolitiska åtagande är själv-
klart. Att svenska officerare därmed kan
komma att riskera sina egna och sin person-
als liv vid lösande av fredsfrämjande strids-
uppgifter är också självklart. Att människo-
liv i onödan skall behöva förloras för att
insatsförbanden inte fått all den träning
de kan behöva för uppgifterna, är lika omo-
raliskt som oacceptabelt.

För mig är det, efter att ha genomfört

denna undersökning, uppenbart att för-
band med kontrakterade yrkessoldater har
bättre förutsättningar att vara mer sam-
tränade för strid.  Därmed kan förbandet
bättre agera i ett första, fredsframtving-
ande, skede. De är dessutom omedelbart
tillgängliga för internationella insatser. Att
skapa förband som snabbt kan göra insats
och dessutom har god förmåga att lösa
fredsframtvingande stridsuppgifter, har
visat sig vara svårt. Detta framgår i under-
sökningen. Vårt grannland Norge skapar
nu ett insatsförband, Telemarksbataljonen,
med anställda soldater. Danmark har ope-
rativa insatsförband med anställda solda-
ter sedan flera år tillbaka. När är det dags
även för Sverige att införa insatsbataljo-
ner med anställda välövade yrkessoldater?

Sweden organized a high-readiness unit
for international operations. This essay in-
vestigates the evaluated combatcapacity.

Summary

Kosovo High Readiness Unit – Evaluations of
Combat Capability

by Major Fredric Westerdahl

Significant deficiences were identified,
indicating inadequate readiness for peace-
enforcement operations.
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