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Med denna redovisning fullföljer 
avdelning I sin granskning av 
utvecklingen av markstrids-

funktionen efter försvarsbesluten 2000 och 
2004. Detta år inriktas redovisningen på 
olika aspekter på hur förmåga och effekt 
skall kunna skapas.

Tidigare årsredovisningar har omfat-
tat ”Armén behövs! En diskussion om 
markstridsfunktionen” (2002), ”Soldater 
till armén – en diskussion om personalför-
sörjning av markstridskrafterna” (2003), 
”Markstridsfunktionen, armén och anpass-
ningsfrågan” (2004) och ”Markstridsfunk-
tionen, armén och internationella uppgifter” 
(2005).1 I alla dessa redovisningar finns på 
olika sätt redovisade grunder för vilka 
förutsättningar som behöver finnas för att 

markstridsfunktionen skall kunna utveck-
las till stöd för statsmakternas intentioner i 
försvarsbeslutet från december 2004.2

Redan i avdelningens årsberättelse 2000 
genomfördes en analys av 1990-talets 
omvälvningar för markstridsfunktionen 
och slutsatser för framtiden, bl a peka-
des på värdet av en viljestark och tydlig 
huvudmannafunktion och behovet av en 
framtidsvision för armén.3 Avdelningen har 
därefter i de följande årsberättelserna enligt 
ovan lämnat sitt bidrag till idédiskussionen 
för markstridens utveckling. 

I denna årliga redovisning beskriver in-
ledningsvis ledamöterna Sverker Göranson 
och Anders Carell sin syn på markstrids-
funktionens utveckling med grund i den i 
oktober 2005 presenterade funktionsplan 

Arméstridskrafternas fortsatta utveckling 

Årlig redovisning i avd I den den 7 mars 2006. Inledning av 
avdelningens ordförande överste 1.gr Kim Åkerman

1  Gröna boken, bihäfte till KKrVAHT, 6.häftet 2002; ”Soldater till armén – en diskussion om personalför-
sörjning av markstridskrafterna”, KKrVAHT, 2.häftet 2003; ”Markstridsfunktionen, armén och anpass-
ningsfrågan”, KKrVAHT, 1.häftet 2004 och ”Markstridsfunktionen, armén och internationella uppgifter”, 
KKrVAHT, 2.häftet 2005.

2  Regeringens proposition Vårt framtida försvar – försvarspolitisk inriktning 2005-2007 (Prop. 
2004/05:5).

3  Mörtberg, Jan: ”1990-talets omvälvningar för armén – erfarenheter inför framtiden”, årsberättelse 2000 i 
avdelning I, KKrVAHT, 4. häftet 2000.
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”Verkan mot markmål”.4 Planen, som bl a 
hämtat inspiration ur avdelningens arbete 
med markstridsfunktionens utveckling, har 
utarbetats i nära samarbete med arméns 
samtliga förbands- och skolchefer, och 
är därför väl förankrad på genomföran-
denivån. 

I följande avsnitt diskuterar ledamoten 
Kim Åkerman hur en bättre nationell 
säkerhet skall kunna åstadkommas. Det 
är en uppföljning av den redovisning 
som genomfördes vid Försvarsutskottets 
och Akademiens gemensamma vägvals-
symposium den 26 oktober 2005 under 
rubriken ”Nationell säkerhet – en fråga 
om vägval”. I denna beskrevs ett antal 
vägval som i praktiken skapat sämre för-
utsättningar för att kunna säkerställa en 
nationell säkerhet. 

Detta avsnitt med rubriken ”Nationell 
säkerhet – här och nu”, är en uppföljning 
av symposiets budskap och i detta lämnas 
ett antal förslag på åtgärder för att kunna 
skapa en bättre nationell säkerhet. Rubri-
kens utformning anknyter till överbefäl-
havarens ständigt återkommande budskap 
att Försvarsmakten skall ha förmåga här 
och nu.

Som avslutning på denna årliga redo-
visning pekar ledamöterna Anders Ema-
nuelson och Jan Mörtberg i en analys av 
hur de internationella uppgifterna, främst 

genom den ökade komplexiteten dessa 
innebär, påverkar såväl utvecklingen av 
stridsteknik och taktik som utbildningen 
och träningen av chefer och soldater. I strid 
och stridsliknande situationer i internatio-
nell krishantering är det viktigt att kunna 
inneha förmågan att både kunna eskalera 
och deeskalera det uppkomna läget. Den 
beprövande erfarenheten i armén är att ut-
bildning i strid inte enbart skall fokusera på 
att uppnå goda kunskaper och färdigheter, 
utan även på nödvändigheten att nå mål 
bortom detta. I Lärobok i trupputbildning 
från 1980 talades det om utvecklande 
egenskaper, anpassning och förståelse för 
krigets krav och förmåga till kreativitet 
och självständighet i handling. Detta är en 
god grund i dagens diskussion om former 
för utbildning av markstridsförband för 
att lösa givna uppgifter, nationellt och 
internationellt. Denna del av avdelning I:s 
årliga redovisning kommer att publiceras 
i kommande nummer av Handlingar och 
Tidskrift.

För avdelning I är det viktigt att föra en 
levande debatt om markstridsfunktionens 
utveckling för att kunna såväl medverka i 
som påverka densamma. Eftersom utveck-
ling är en process som ständigt måste un-
derhållas kommer avdelningen att fullfölja 
denna ambition även kommande år.

4  HKV 2005-10-17; 01 600: 73 984 Funktionsplan Verkan Mot Markmål.
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I oktober 2005 levererade Arméinspek-
tören för första gången Funktionsplan 
”Verkan Mot Markmål”1 till Försvars-

maktens ledning. Funktionsplanen, som 
årligen kommer att överarbetas, utgör i 
formell mening Arméinspektörens rekom-
mendationer till ÖB, via Försvarsmaktens 
utvecklings- och inriktningschef (C U/I) 
och Chefen för försvarsmaktens produk-
tion (C PROD), hur armén och markstrids-
funktionen bör utvecklas för att anpassas 
till det nya ”insatsberedda insatsförsva-
ret”. Planen, som bl a hämtat inspiration 
ur KKrVA avdelning I:s fleråriga arbete 
med markstridsfunktionens utveckling, 
har utarbetats av arméavdelningen i nära 
samarbete med arméns samtliga förbands- 
och skolchefer, och är därför väl förankrad 
på genomförandenivån. Detta gör att tiden 
från eventuella beslut till det att föreslagna 
förändringar är genomförda kan bli mycket 
kort. I denna redovisning sammanfattas 
planens viktigaste slutsatser och rekom-
mendationer.     

Armén – en väg mot flexibel insats

Utgångsvärden
Förändrad omvärld, nya hot och nya 
utmaningar
Hoten mot Sveriges fred och säkerhet har 
i grunden förändrats under det senaste 
decenniet. Genom Polens och de baltiska 
staternas NATO- och EU-medlemskap har 
situationen i Östersjöområdet blivit än mer 
stabil. Risken för en militär konflikt i det 
nordiska området bedöms för närvarande 
av alla seriösa instanser vara mycket liten. 
Några säkerhetspolitiska, militärstrate-
giska eller andra skäl som skulle kunna 
leda till militära insatser direkt mot Sverige 
är svåra att finna, och omfattningen av 
militära kränkningar av vårt territorium 
torde fortsätta att minska från nuvarande 
låga nivå. De mest aktuella territoriella 
hoten både på kort och medellång sikt 
torde utgöras av säkerhetshotande verk-
samhet i form av underrättelseinhämtning, 
främst industrispionage, och organiserad 
kriminalitet. I samband med vårt interna-

av generalmajor Sverker Göranson och  
överste Anders Carell

1  HKV 2005-10-17; 01 600: 73 984 Funktionsplan Verkan Mot Markmål
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tionella engagemang kan terroristhotet ac-
centueras, och då även mot mål på svenskt 
territorium. Till detta kan läggas risken för 
spridning av massförstörelsevapen och 
konsekvenser av miljökatastrofer.

Den nya hotbilden är såväl komplex 
som diffus. De hot och risker som vi skall 
kunna hantera är inte längre enbart riktade 
mot svenskt territorium utan mot hela den 
gemensamma värdegrund västvärlden 
bekänner sig till. Det är idag därför mer 
relevant att tala om hoten mot internatio-
nell fred och säkerhet i stället för om hot 
mot Sverige. Dagens situation präglas av 
ömsesidigt beroende och  gränsöverskri-
dande sårbarhet. Ingen enskild nation kan 
idag på egen hand försvara sig mot dagens 
relevanta hot.2 Därför utgör ett fördjupat 
och utvidgat europeiskt samarbete grun-
den för den svenska säkerhetspolitiska 
utvecklingen. Genom EU:s gemensamma 
säkerhetsstrategi har samtliga medlemslän-
der ställt sig bakom en samlad strategi för 
att möta hoten. Denna gemensamma sä-
kerhetsstrategi är en av utgångspunkterna 
för Svenska Försvarsmaktens utveckling, 
där kraven på gemensamt ansvarstagande 
som följer av vårt medlemskap i EU är 
en av de mest drivande faktorerna då det 
gäller Försvarsmaktens utveckling ”från 
invasionsförsvar till ett insatsberett in-
satsförsvar”.

EU:s tydligaste ambitionsyttring då 
det gäller militär krishantering utgörs för 
närvarande av konceptet för snabbinsats 
och initial verkan i en krissituation, det så 

kallade ”battle-group-konceptet”. Syftet är 
att begränsa eller dämpa en kris innan den 
blivit alltför omfattande eller att bädda för 
en större insats med EU:s samlade militära 
resurser. Sverige har som ”framework na-
tion” ansvar för den stridsgrupp, Nordic 
Battle Group, som skall vara insatsberedd 
från 2008-01-01. 

Försvarsmakten fokuserar nu till att öka 
förmågan att bidra till internationell kris-
hantering, samtidigt som vår förmåga att 
möta hot på svenskt territorium anpassas 
till aktuell hotbild. Det ökade internationel-
la engagemanget i samverkan med andra 
nationer ställer krav på interoperabilitet, 
d v s förmåga att verka tillsammans med 
andra nationers stridskrafter. Därför måste 
ett fortsatt förändringsarbete ske i nära 
samverkan med NATO, eftersom NATO:s 
standardiseringsnormer även utgör grunden 
för den militära interoperabilitetsutveck-
lingen inom EU. 

Förmåga till väpnad strid utgör grunden
Trots de omvälvande omvärldsförändr-
ingarna ligger Sveriges säkerhetspoli-
tiska målsättning fast – ”fred, frihet och 
självständighet i självvald samverkan”.  
Försvarsmaktens uppgift är att bidra till 
att denna målsättning innehålls genom 
att vara det yttersta av säkerhetspolitiska 
instrument, när alla andra möjligheter är 
uttömda, och vid behov genomföra väpnad 
strid.

Om vi skall kunna lämna bidrag inom 
ramen för militära ”internationella insat-

2  Se t ex FN-studien ”A More Secure World”, 2004.
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ser” i hela skalan från fredsbevarande till 
fredsframtvingande operationer, så krävs 
förmågan till väpnad strid. 

Förmågan att föra väpnad strid är därför 
grunden varpå både nationell försvarsför-
måga och förmågan att delta i internatio-
nella insatser vilar.

Stridens förutsättningar kretsar kring 
att med olika vapen bekämpa eller hota 
motståndaren, att kunna skydda sig mot 
hans vapenverkan samt att kunna röra sig 
så snabbt som möjligt till platser varifrån 
våra vapen kan komma till verkan eller till 
platser där man är skyddad mot motstånda-
rens bekämpning. Den klassiska definitio-
nen av stridens grundelement – eld, rörelse 
och skydd – är fortfarande giltig, men har 
på senare tid utvecklats. Numera talar vi 
istället om sex grundläggande förmågor. 
Den väpnade striden förs genom en ständig 
växelverkan mellan de ömsesidigt bero-
ende grundläggande förmågorna ledning, 
underrättelser och information, verkan, 
rörlighet, skydd och uthållighet3. 

Samtliga grundläggande förmågor krävs 
för att genomföra en insats. Förmågorna 
samverkar och stödjer varandra under ge-
nomförandet. Vilken eller vilka förmågor 
som ligger i fokus under en insats varierar 
över tiden men styrs också av vilken typ av 
insats som genomförs. Att ange till vilken 
eller vilka förmågor  kraftsamling skall ske 
är alltid ett avgörande chefsbeslut.

Förmåga att föra väpnad strid kräver 

– förutom relevant kompetens – organise-
rade, välutbildade, tränade och relevant ut-
rustade förband. Den minsta kritiska massa 
som krävs för att vi skall kunna hävda och 
möjliggöra förmåga till väpnad strid är att 
vi disponerar, tränar och samövar förband 
och system som representerar samtliga 
grundläggande förmågor. 

Den väpnade striden är det yttersta 
av säkerhetspolitiska instrument, d v s  
den sista utvägen att påtvinga någon vår 
vilja. Men den väpnade striden tjänar ju 
inte sitt syfte, snarare motverkas det, om 
den förloras. Därför måste våra militära 
förband kunna genomföra väpnad strid 
med rimliga möjligheter att segra över 
en numerärt jämbördig motståndare, även 
i en komplex stridsmiljö såväl hemma 
som på bortaplan. Detta i sin tur kräver 
att en trovärdig förmåga att leva upp till 
manövertänkandets principer4, bl a krav 
på högt tempo och krav på hög precision, 
måste få styra utvecklingen.  Genom den 
pågående utvecklingen av ”den nya krig-
föringen”, baserat på ett nätverksbaserat 
koncept, skapas möjligheten att omsätta 
manövertänkandets principer till faktiskt 
agerande på det moderna stridsfältet. 
Fortsatt utveckling måste dock, på ett 
tydligare sätt än hittills, beakta kraven på 
interoperabilitet. 

Markstridens särart
Markstriden skiljer sig i många avseenden 

3  Doktrin för Markoperationer (DMarkO) 2005.
4  Doktrin för gemensamma operationer 2005 års utgåva, s 67.  
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från strid i luft- och på sjöarenan. Luft- och 
sjöarenan, med undantag för undervattens-
miljön, är lättöverskådlig till skillnad från 
marken där det finns avgörande möjligheter 
att gömma eller dölja personer, förband och 
materiel.  Den viktigaste skillnaden mellan 
marken och övriga arenor är dock att det 
är på marken människan lever, bor, knyter 
sina sociala nätverk, verkar och producerar 
sin föda. Strid på marken berör direkt den 
enskilda människans existens och påverkar 
människans livsnödvändiga behov såsom 
mat, dryck och värme. Vid strid på marken 
måste vi ta hänsyn till civilbefolkning och 
att landområden skall kunna användas för 
egna syften, t ex basområden för egna 
flyg- och sjöstridskrafter. För att behärska 
luft- eller sjöarenan räcker det i stort att 
kunna förstöra motståndarens farkoster och 
vapensystem i dessa arenor. För markare-
nan måste man ha ett annat betraktelsesätt. 
För att ha behärska markarenan måste 
vi kunna säkerställa inflytande över de i 
området verkande människorna. Mark-
stridsmiljön är därför i grunden betydligt 
mer komplex än luft- och sjöstridsmiljön 
och ställer särskilda krav, framför allt på 
ledning och ledarskap. 

Inom markarenan finns befolkning och det 
mesta av världens produktionskapacitet. 
Stridskrafter som verkar i övriga arenor är 
beroende av markarenan för bland annat 
basering. Markarenan karaktäriseras av 
miljöfaktorer som terränghinder, väder, 

infrastruktur, eventuell fysisk förstörelse 
samt krigets sekundäreffekter, exempel-
vis flyktingströmmar, kriminalitet och 
epidemier.5

Komplex insatsmiljö
Våra insatsförband kommer att ställas inför 
stora utmaningar, och de miljöer där de 
skall kunna verka kommer med stor san-
nolikhet att vara betydligt mer komplexa 
än de vi förberedde oss för under invasions-
försvarets tid. Den globala urbaniser-
ingstrenden är en av orsakerna till detta. 
Varje dag flyttar 150 000 människor in från 
landsbygden till världens stora städer. 1950 
fanns två stora megastäder – över 8 miljo-
ner innevånare – New York och London. 
2015 kan det finnas hela 33 stycken, varav 
27 i fattiga regioner, regioner där konflikt-
risken är hög och därmed tänkbara områ-
den för en internationell fredsfrämjande 
insats, en insats där även svenska förband 
kan delta. Urbaniseringstrenden till trots 
kan  insatsmiljöer som  innebär ödemark, 
djungel och öken inte uteslutas.

Aktörerna i en konflikt kan vara allt från 
traditionella reguljära styrkor till civilbe-
folkning, paramilitära organisationer, både 
stridande och icke-stridande fraktioner och 
NGO:s6. Dagens komplexa konfliktmiljö 
ställer också krav på en ökad civil-militär 
integration. I de nya krigen finns inga rent 
militära lösningar, det krävs samordnade 
insatser med såväl politiska, diploma-

5  Militärstrategisk doktrin 2002 års utgåva, s 38.
6  Non Government Organisations
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tiska, polisiära, bistånds- och militära 
medel för att man skall ha en chans att nå 
framgång. 

Erfarenheter från närtida konflikter visar 
att aktuella aktörer kan ha en relativt låg  
teknologisk nivå, men ofta  är snabba att 
anpassa sig för att nå önskad verkan. Detta 
i sin tur ställer höga krav på förändrings-
barhet hos våra egna förband både avse-
ende taktik och teknik. Under kriget i Irak 
2003 taktikanpassade både den irakiska 
armén och de andra motståndarna genom 
att fokusera sina insatser mot de svagare 
delarna av västalliansens organisation, 
t ex logistikförband.7 Under den därpå 
följande stabiliseringsfasen blev i princip 
alla förband, oavsett förbandstyp, tvungna 
att agera i sina ansvarsområden med pa-
trulltjänst.8 Detta visar på behovet av att 
alla förband, även så kallade understöds-
förband,  måste kunna bedriva markstrid 
för egenskydd, genomföra eskort mm, 
oavsett huvuduppgift.9

Det framtida stridsfältet kan komma 
att kännetecknas av en situation där flera 
olika typer av konflikt kan pågå samtidigt 
inom ett begränsat område, en erfarenhet 
alliansens förband drog redan under ”Iraqi 

Freedom”. I en del av området kan det t ex 
vara full strid mot mekaniserade täter, i ett 
annat genomförs någon form av säkerhets-
operation samtidigt som det i en tredje del 
genomförs humanitära insatser,  allt detta 
samtidigt, av samma taktiska enhet,10 och i 
samma begränsade operationsområde. 

Insatsmiljön för våra markstridsförband 
kommer med stor sannolikhet att vara 
”fragmenterad” med en avsaknad av klara 
frontlinjer och tydliga motståndare. Våra 
förband måste kunna möta s k asymme-
triska hot, exempelvis olika typer av ter-
roraktioner och gerillakrig. Våra förband 
måste kunna verka i en miljö med oklara 
linjer och grupperingar och med ett stän-
digt hot där en lågintensiv konflikt snabbt 
kan eskalera till högintensiv såväl för den 
mindre gruppen, förbandet, som för ope-
rationen i dess helhet. Många situationer 
kommer att kräva förmåga till graderad 
verkan i flera steg.11 Anskaffning av icke-
dödande vapen är endast ett sätt att öka 
förmågan till graderad verkan, eftersom det 
handlar om att kunna hantera hela skalan 
från fullt utnyttjande av väpnat våld över 
användning av ”kirurgiska ingrepp” med 
precisionsstyrda vapen till annan typ av 

7  Fontenot, Gregory et al: On Point – The US Army in Operation Iraqi Freedom, USA 2004, s 103, 162 ff.
8 3ID After Action Report – Operation Iraqi Freedom, USA 2003, s 12.
9 Op cit,  Fotnot 7, s 400 ff.
10  Termen “three-block-war” myntades av General Charles Krulak, US Marine Corps, för att beskriva scenarier 

där trupper parallellt eller inom en mycket kort tidsrymd var inblandade i ett spektrum av operationer, från 
humanitära insatser,  via fredsbevarande och fredsframtvingande aktioner, till fullskalig strid – ev. inom 
ett så begränsat område som tre stadskvarter.

11  Berglund, Jens och Jönsson, Daniel: Erfarenheter från ingripande mot folkmassa – Kosovo 17 mars 2004 
(förhandsutgåva), s 12.
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närvaro och andra metoder än strid och 
vapeninsats. I detta sammanhang är förmå-
gan att kunna identifiera och att skilja egna 
från fienden och civil från militär viktig, 
eftersom ett nära uppträdande mellan stri-
dande parter och civilbefolkning innebär 
en ökad risk för oönskad sidoverkan vilka 
snabbt kan påverka såväl de politiska som 
militära målen. Kravet på kunskap hos all 
personal om folkrättens regler och princi-
per är fundamental. 

Västmakternas minskande militära 
numerär, sammantaget med ökad interna-
tionell ambition och de stora konfliktom-
rådena i många fredsfrämjande insatser, 
medför att våra stridskrafter kan komma 
att behöva spridas ut i allt mindre enhe-
ter. Detta ställer krav på en hög grad av 
autonomitet, system och förband som kan 
övervaka stora områden i syfte att skapa en 
gemensam korrekt lägesbild samt bekämp-
ningssystem med långa räckvidder, korta 
reaktionstider och hög grad av precision.

Manövertänkande – grunden för insats
Inom västvärlden visar trenden en fortsatt 
utveckling av manöverkrigföring och man-
övertänkande. I de anglosaxiska länderna 
utvecklas manövertänkandets teorier mot  
”effektbaserade operationer (EBO)”, vilket 
innebär att man lägger än större fokus på 
vilka direkta och indirekta effekter man 
uppnår med olika verkansalternativ.12 

Manövertänkande utgör för närvarande 
grunden för insats med svenska stridskraf-

ter, och kan beskrivas som den mentala 
grunden för seger. Manövertänkandets 
principer är tillämpbara i väpnad strid på 
alla nivåer och på alla arenor, även inom 
ramen för internationella fredsfrämjande 
operationer. Manövertänkande handlar om 
ett förhållningssätt till krigföring som vilar 
på insikten att alla stridsinsatser drar egna 
resurser. Manövertänkande utgår från att 
det alltid är möjligt att gå runt ett problem 
och angripa detta från en mer fördelaktig 
position samtidigt som motståndaren för-
sätts i en ofördelaktig situation. Strävan 
måste därför vara att försätta motståndaren 
i sådant läge att han i varje stridssituation 
inser att slaget är förlorat och alltså ger 
upp utan omfattande strider. Vägen att 
nå detta går via att så snabbt som möjligt 
identifiera, lokalisera och bekämpa mot-
ståndarens tyngdpunkt, eller om denna 
inte kan nås, de avgörande punkter eller 
kritiska sårbarheter, varpå hans tyngd-
punkt vilar och, om de slås ut, leder till 
systemkollaps. Ett i grunden effektbaserat 
förhållningssätt.

Manövertänkandets viktigaste principer 
kan beskrivas som initiativ, rörlighet, tem-
po och kraftsamling. I insatsmiljöer som 
präglas av osäkerhet och kaos förutsätter 
detta stor flexibilitet och handlingsfrihet 
på alla nivåer. Detta kräver en lednings-
filosofi, som både medger centraliserad 
och decentraliserad ledning, präglad av 
initiativkraft, självständigt beslutsfattande, 
individuellt ansvarstagande och ömsesidigt 

12  En genomgripande beskrivning av tankarna bakom effekt-baserade operationer finns i Smith, Edward R.: 
Effects Based Operations, USA 2002.
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förtroende mellan chefer och underlydande 
– en ledningsfilosofi som bygger på upp-
dragstaktik. Detta ställer krav på en evo-
lutionär doktrin- och reglementsutveckling 
som analyserar inhämtade erfarenheter och 
som snabbt omsätter dessa till utbildning 
och verksamhet.

Osäkerhet är ett dominerande och evigt 
inslag i militära konflikter. Beslut fattade 
på osäker grund medför alltid risker. En 
chef som i en svår situation omges av osä-
kerheter har ofta ett psykologiskt underläge 
jämfört med den chef som kan grunda sina 
beslut på förhållandevis säker information. 
Att uppnå informationsöverläge är således 
ofta nyckeln till framgång och bör alltid 
eftersträvas. Utveckling av ett modernt 
lednings- och bekämpningsstöd är ett 
viktigt led i denna strävan. Likväl måste en 
militär chef alltid vara redo att handla utan 
att ha fått alla svar – informationstekniken 
kommer inte att innebära att ”krigets dim-
mor” upplöses. Det är bland annat därför 
av stor vikt att övningsintensiteten med 
tillräckligt många och stora förband upp-
rätthålls för att vidmakthålla och utveckla 
chefers förmåga att hantera friktioner på 
stridsfältet. 

Strävan att kunna verka enligt manöver-
tänkandets principer, men också krav på 
hög tillgänglighet med insatsförband för 
såväl nationella behov som för internatio-
nella insatser samt den ”vidgade hot- och 
riskbilden”, innebär också behov av en 
satsning på utveckling av för markstrids-
krafterna ”nya” förmågor. Exempel på så-
dana ”nya förmågor” är lätta, rörliga för-
band som i syfte att öka den strategiska och 

operativa rörligheten medger flygtransport 
och/eller har luftburen förmåga. Framti-
dens vapen- och fordonssystem kommer 
i hög grad dimensioneras av kravet på att 
kunna transporteras av flygplan.

Beredskapskrav
Många av de hot och utmaningar som För-
svarsmakten redan idag måste hantera stäl-
ler krav på att kunna utveckla omedelbar 
effekt, såväl nationellt som internationellt. 
På den territoriella arenan skall Försvars-
makten med kort förvarning kunna skydda 
prioriterade anläggningar och prioriterad 
verksamhet. Försvarsmakten skall utan 
tidsutdräkt kunna ställa resurser till förfo-
gande för samhällets skydd mot våld, t ex  
terroristhandlingar, samt i övrigt kunna 
bidra till samhällets samlade förmåga att 
hantera svåra påfrestningar i fred. 

För att lösa detta krävs förband med 
beredskap att inom loppet av enstaka tim-
mar påbörja lösandet av sina uppgifter på 
svenskt territorium. 

På den internationella arenan ställer del-
tagande i EU:s krishantering dels krav på 
förband med förmåga till internationell 
snabbinsats (påbörja insats på plats inom 
radien 6000 km från Bryssel senast 10 
dagar efter beslut), dels förband med 
relativt hög beredskap för internationella 
insatser med begränsad varaktighet, och 
dels förmåga att kontinuerligt kunna bidra 
till långvariga insatser, s k ”rotations-
missioner”. I och med detta ställs också 
ökade krav på kunskap, underrättelser och 
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information om förutsättningar och läges-
utveckling i möjliga insatsområden som 
stöd för insatsbeslut. De multinationella 
staber som är avsedda att leda kommande 
insatser måste kunna bemannas redan un-
der planeringsskedet inför en insats. 

För att lösa detta krävs förband med 
anställd och/eller kontrakterad personal 
som med kort om tid till förberedelser kan 
påbörja transport mot, och under längre 
tid lösa uppgifter i, avlägsna insatsom-
råden. Förband för att motsvara kraven 
på internationell snabbinsats måste vara 
fullt organiserade under hela beredskaps-
perioden.

Vid ett relativt idag försämrat omvärlds-
läge måste Försvarsmakten kunna hantera 
händelseutvecklingar och möta olika for-
mer av hot som indirekt eller direkt kan 
drabba Sverige och svenska intressen. I 
ett sådant läge kan det komma att ställas 
ökade krav på att kunna skydda verksam-
het eller objekt samt att kunna bistå andra 
myndigheter, bland annat vid insatser 
mot terrorism eller sabotageverksamhet. 
Vidare kan det komma att ställas ökade 
krav på inhämtning, utbyte och analys av 
information och underrättelser i syfte att 
kunna upptäcka hot och identifiera olika 
aktörers förmåga och avsikter. För att de-
monstrera politisk vilja kan fler och större 
samordnade taktiska övningar behöva 
genomföras. Försvarsmakten kan också 
behöva förstärka pågående internationella 
insatser, t ex för att höja förmågan till 
fredsframtvingande operationer eller för 
att öka uthålligheten.

För denna uppgift måste vi disponera 
förband med beredskap att kunna uppnå 
full effekt från någon månad, i vissa fall 
kanske upp till ett år. 

På längre sikt skall Försvarsmakten, i 
händelse av allvarlig och varaktig säker-
hetspolitisk försämring och successiva 
beslut av riksdag och regering, kunna 
utveckla förmåga att möta olika former av 
mer omfattande militära operationer som 
hotar Sveriges fred och självständighet. 
Uppgiften ställer krav på att upprätthålla 
kompetensen avseende att leda, samordna 
och ingå i operationer och större taktisk 
verksamhet med en mångfald av ingående 
system. 

Den dynamiska och oförutsägbara lång-
siktiga utvecklingen måste mötas med 
kontinuerliga satsningar på kunskapsin-
hämtning, studier och demonstratorverk-
samhet,  i allt högre grad i samverkan med 
andra nationer.

Uppgiften i sig kräver  inte beredskaps-
satta förband i nuläget, men kompetensen 
att genomföra mer omfattande militära 
operationer måste över tiden vidmakt-
hållas.

Sammanfattning
Troliga insatsmiljöer, insatsernas kom-
plexitet i övrigt samt höga beredskapskrav 
ställer sammantaget höga kvalitativa krav 
på våra insatsförband. Förbandens soldater 
och officerare behöver, förutom relevant 
utrustning, i ännu högre utsträckning än 
under invasionsförsvarets tid kvalitativ och 
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kvantitativ utbildning, övning och sam-
träning. Ett gemensamt krav för insats-
förbanden är förmåga att verka över hela 
konfliktskalan, från förtroendeskapande 
och konfliktförebyggande åtgärder, skydd 
av humanitära insatser, visa närvaro för att 
upprätthålla territoriell integritet via freds-
bevarande till kvalificerad väpnad strid 
inom ramen för en fredsframtvingande in-
ternationell operation eller försvar av terri-
toriet. Alla insatsförband måste ha förmåga 
att tidigt verka i en hög hotmiljö men också 
kunna hantera såväl deeskalation som 
eskalation av såväl hot som konfliktnivå 
inför och under pågående insats. Huvud-
delen av våra förband måste  ges förmågan 
att föra väpnad strid såväl utanför som på 
det svenska territoriet samt måste kunna 
genomföra insatser såväl nationellt auto-
nomt som inom ramen för internationell 
samverkan. Denna mycket höga ambition 
ställer dimensionerande krav inom flera 
områden, såsom t ex personalförsörjning, 
förbandsutbildning, materielförsörjning, 
interoperabilitet, tillgänglighet och strate-
gisk transportförmåga. 

I ”Funktionsplan Verkan Mot Markmål” 
föreslår Arméinspektören en rad åtgärder 
för att realisera arméns del i det ”insats-
beredda insatsförsvaret”. Fortsättningen 
av denna redovisning kommer att ta upp  
några av de viktigaste förslagen.

Åtgärder vid markstridskrafterna
Markstridskrafternas vision
Arméinspektören har, tillsammans med ar-
méns förbands- och skolchefer, formulerat 

en vision för framtidens markstridsför-
band. Den kan sammanfattas med ”Stän-
digt tillgängliga förband för graderad 
verkan nationellt och internationellt – en 
väg mot flexibel insats”. Det handlar om 
att skapa förband som har förmågan att 
leverera rätt avvägd verkan i tid och rum, 
inte bara i Sverige utan också i Europa och 
globalt, inte bara nationellt autonomt utan 
också tillsammans med andra nationer, 
inte bara i en osäker framtid utan också 
”här och nu”.

Våra markstridskrafter bör utvecklats 
mot en kärna av allsidigt sammansatta 
och snabbt insatsberedda förband med väl 
utvecklade och avvägda grundläggande 
förmågor. Denna kärna skall kunna lösa 
uppgifter såväl nationellt som internatio-
nellt. För att  lösa kvalificerade stridsupp-
gifter i högre konfliktnivåer, och/eller lösa 
uppgifter som innebär högt ställda krav på 
uthållighet, måste kärnan inom rimlig tid 
kunna förstärkas med enheter som framför 
allt representerar de grundläggande förmå-
gorna verkan, skydd och uthållighet.

Våra stridskrafter måste ha alla de förmå-
gor som krävs för att kunna segra vid väp-
nad strid på markarenan mot en numerärt 
jämbördig motståndare. Detta kan uppnås 
dels genom att våra markstridsförband 
integreras med övriga stridskrafter i ett 
gemensamt nätverk för ledning, under-
rättelser och informationsutbyte, dels 
genom en fokuserad satsning på system 
och metoder som ger förmåga till graderad 
verkan och precisionsbekämpning i både 
tid och rum.

Dagens typ- och krigsförband måste 
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förändras till flexibla enheter i en modulärt 
uppbyggd organisation. Detta innebär bl a 
att förband skall kunna anpassas och sättas 
samman efter behov till olika insatsmiljöer 
och situationer, där förmågan att verka i 
internationella insatser prioriteras högt. 

Våra markstridsförband måste bli ett 
sammanhängande system av system, ett 
balanserat markstridskoncept, där sol-
datsystem, lednings-, underrättelse- och 
informationssystem, bekämpningssystem 
och system för rörlighet, skydd och uthål-
lighet tillsammans åstadkommer efterfrå-
gad förmåga. 

Nuläget – utgångspunkt för förändring
Under svenska invasionsförsvarets sista 
period lanserades ”VI 90”.13 Försvars-
maktens krigsförband kaderorganiserades. 
I och med detta tydliggjordes krigsför-
bandschefernas ansvar och befogenheter. 
Chefer för förband ned t o m bataljonsnivå 
(och fristående kompanier) gavs ansvar 
och förutsättningar för att ha fullständig 
kontroll på sina förbands personella och 
materiella status.  

I samband med FB 00, försvarsbeslu-
tet som vilade på idén om ”strategisk 
timeout”,14 raserades detta i ett slag. Per-

13 ”Verksamhetsidé 1990”

14 Se bl a Kihl, Johan:”Inga alternativ till ÖB:s förslag”, Officerstidningen, nr 6 1999.

Bild 1: Konceptuell uppbyggnad av Markstridsförmåga
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sonalen krigsplacerades inte längre efter 
genomförd utbildning, materielen central-
förrådsställdes utan förbandschefers infly-
tande och insyn, sammansvetsade ”team” 
som förberetts för sin uppgift splittrades. 
Fortfarande är denna bild kännetecknade 
för ”nuläget – utgångspunkt för föränd-
ring”. Detta förhållande vill arméinspek-
tören ändra. 

Budskapet är inte att allt var ”bättre 
förr”. Definitivt var inte ”förr” anpassat till 
de krav som den nya säkerhetspolitiska si-
tuationen ställer. Men i ”det insatsberedda 
insatsförsvaret” måste chefer på olika ni-
våer ges minst samma goda  förutsättningar 
som sina kollegor från det kaderorganise-
rade invasionsförsvaret, förutsättningar att 
ta ett tydligt ansvar för sitt förbands status 
och beredskap. 

Idag personalförsörjs våra förband via 
värnpliktssystemet. En konsekvens är att 
förband som skall kunna verka internatio-
nellt måste personalförsörjas av frivilliga. 
Personalförsörjningen är den enskilt största 
utmaningen då funktionen skall transfor-
meras från ”förrådsställt invasionsförsvar” 
till ”insatsberett insatsförsvar”. Här vill 
Arméinspektören bidra med en hållbar 
lösning.

Våra markstridsförband har brister avse-
ende strategisk och operativ rörlighet, då 
tillräckligt många lätta splitterskyddade 
fordon och system som medger snabb 
rörlighet via flygtransport saknas, eller 
omvänt; det saknas flygtransportresurser 
med nödvändig kapacitet att bära dagens 
splitterskyddade fordon och system. In-
satsförbanden har också en begränsad 

förmåga att flexibelt kunna anpassas mot 
varierande krav på verkan, skydd, taktisk 
rörlighet och operativ/strategisk rörlighet. 
Arméinspektören vill därför införa ett an-
passat och realistiskt förhållningssätt till 
”modularitet” som ett verktyg att erhålla 
nödvändig flexibilitet.

Försvarsmakten bidrar idag till flera 
långvariga insatser, s k ”rotationsmissio-
ner”. Men de förband som sätts samman 
finns inte i vår insatsorganisation. Förban-
den ser olika ut i varje missionsområde, 
och förändras också innehållsmässigt 
mellan rotationsperioderna inom samma 
mission. Personalen rekryteras bl a ge-
nom annonser i våra dagstidningar, och 
soldater och befäl med mycket olika 
kunskapsnivåer och erfarenhetsbakgrund 
snabbutbildas som bäst till ”acceptabel 
grundnivå” innan insats. Arméinspektören 
anser att detta förhållande bör ändras, och 
att huvuddelen av insatserna genomförs 
med förband ur insatsorganisationen som 
utbildats och tränats under lång tid.

Åtgärder i Grundorganisationen 
– ett nytt koncept för utbildning och 
beredskapssättning
Grundorganisationen, dels med dess re-
surser i form av utbildare, övningsfält, 
simulatorer och annan infrastruktur för 
utbildning och träning, dels med en konti-
nuerlig kompetens- och förmågeskapande  
verksamhet, utgör den fundamentala grun-
den för all utveckling av kompetens och 
förmåga i väpnad strid.  I det ”insatsbe-
redda insatsförsvaret” borde principen ”allt 
för krigsförbanden” i allra högsta grad vara 
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giltig, om än med en ny och multinationell 
innebörd. ”Allt för insatsförbanden” måste 
bli det grundläggande förhållningssättet 
inom grundorganisationen. Grundorgani-
sationen måste därför snabbt utvecklas för 
att än bättre möta insatsförbandens behov.  
Onödig byråkrati, diffusa arbetsmetoder 
och oklara lednings- och lydnadsförhål-
landen måste undvikas. Verksamhet som 
inte leder till att insatsförbandet blir bättre 
måste alltid ifrågasättas.

Det är därför väsentligt att våra beslutade 
doktriner får ett genomslag i utbildning, 
organisation, arbetsmetoder, ledningsför-
hållanden och materielanskaffning,  även 
i grundorganisationen. Några fundamen-
tala honnörsord i våra doktriner är bl a 
”manövertänkande”, ”uppdragstaktik”, 
”chefer utövar ledarskap på fältet”, ”i 
strid är endast det enkla möjligt” och ”lik-
het fred, kris, krig”. I ”det insatsberedda 
insatsförsvaret” blir dessa fundament än 
viktigare. 

De höga kvalitativa kraven på våra 
insatsförband kräver ett vidareutvecklat 
förbandsutbildningssystem som möjliggör 
sammanhållning av förbanden med dess 
personal från grundutbildning, över be-
redskap och insatser tills det att förbandet 
reorganiseras.  Chefer och befäl måste ges 
möjligheter att aktivt delta i rekrytering 
och urval av personal till förbanden. Be-
redskapskontrakt och anställningsformer 
måste vara så utformade att de medger att 
förbanden kan utvecklas över tiden och kan 
genomföra mer än en insats.

”Nummersatta kaderorganiserade insats-
förband” och ”moduler sammansatta till 

stridsgrupper/task forces” utgör grunden i 
Arméinspektörens förslag till nytt koncept 
för utbildning och beredskapshållning. 
Modularitet är en av de metoder som måste 
användas för att ge Försvarsmakten och 
dess förband den flexibilitet som statsmak-
terna begär och som uppgifternas natur gör 
nödvändig. Modularitetens grundtanke är 
att förband sätts samman utgående från 
uppgiften, med stor variation och med 
korta tidsförhållanden. Vidare utgår kon-
ceptet från treterminerssystemet, där för-
band med kontrakterade och/eller anställda 
soldater vidareutbildas under termin tre, 
för att sedan stå i internationell/nationell 
beredskap i 18 månader. 

I förslaget utbildas varje termin ett och 
två ett nummersatt insatsförband, i regel en 
bataljon, vid alla arméns utbildningsrege-
menten. De underenheter (kompanier eller 
i vissa fall plutoner) som skall fortsätta sin 
utbildning under termin tre är tydligt iden-
tifierade redan från utbildningens start. Vid 
dessa placeras de soldater som anmält, eller 
anmäler, intresse för internationell tjänst. 
Under termin ett och delar av termin två 
tillåts viss personalrörlighet mellan dessa 
enheter och de delar som endast utbildas 
under två terminer. Syftet är att så tidigt 
som möjligt åstadkomma personellt sam-
manhållna förbandsenheter. Officerare 
tjänstgör vid det kaderorganiserade förban-
det och dess underenheter under hela den 
period som omfattar grundläggande utbild-
ning, fördjupad utbildning under termin tre 
samt efterföljande beredskapsperiod och 
vid eventuell insats.

Insatsförbanden i sin helhet samtränas 
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och övas under slutet av termin två, och 
terminens  avslutande övningar genom-
förs inom ramen brigadstridsgrupp och 
större, av alla försvarsgrenar sammansatta, 
förband. Under termin tre, då ca 2/3 av 
insatsförbanden hempermitterats med 
nationell beredskap,15 vidareutbildas de 
kontrakterade och anställda enheterna med 
fokus på insatser i internationell miljö. 
Verksamheten bedrivs dels vid ”moder-
förbandet” under ledning av chefen för 
insatsförbandet, dels tillsammans med 
övriga anställda och kontrakterade enhe-

Bild 2: Konceptets princip

ter ur andra insatsförband i sammansatta 
stridsgrupper under ledning av aktuell 
stridsgruppschef.

Efter termin tre överlämnas en ”palett” 
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tuellt behov. Med tilldelade förband löser 
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internationella missioner, dels beredskap 
för mer kortvariga internationella insatser 
och dels hög nationell beredskap. Vissa av 
dessa förband kan, som idag, anmälas till 
internationella styrkeregister, t ex inom 
FN, EU och NATO. Efter 18 månader, då 
kontraktstiden går ut, omsätts förbanden, 
och en ny palett överlämnas.

Arméinspektörens förslag innehåller 
fler anställda och kontrakterade förband 

än i dag. Å andra sidan genomförs inte 
rekrytering och utbildning av dagens s k 
”rotationsförband”. Förslaget har därför 
förutsättningar att bli kostnadsneutralt. 

Arméinspektören föreslår också att mot-
svarande princip används för de förband 
som med stöd av pliktlagen endast kan an-
vändas för insatser på svenskt territorium, 
d v s de delar av insatsförbandens enheter 
som endast utbildas under termin ett och 

Pågående insatser  
med frivillighet Anställda Kontrakterade

Löser både beredskap 
och insats under 18 
månader

Soldater anställs eller 
kontrakteras under 2 
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 Bild 4: Exempel på  förbandspalett
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två. Även dessa bör beredskapssättas och 
överlämnas till taktisk och operativ chef 
efter genomförd utbildning. 

Varje grundutbildningsregemente16 kan i 
princip ansvara för att producera två insats-
förband av bataljonsstorlek. Då ”förband 
ett” utbildas (termin 1-2, vissa enheter även 
termin tre) har enheter ur ”förband två” 
beredskap (vissa enheter med anställda 
och/eller kontrakterade soldater, vissa 
enheters soldater placerade med stöd av 
pliktlagen). Med detta system och med 
förutsättningen ca 7 500 inryckande värn-
pliktiga per utbildningsomgång till arméns 
förband (varav 30% antas vara frivilliga för 
internationell utbildning och beredskap) 
erhålls för huvuddelen av förbanden en 
personalomsättningstakt om tre år. Lägre 
omsättningstakt förekommer, och då fö-
reträdesvis vid förband som inte avkastar 
enheter för internationell beredskap.

Fördelarna med föreslaget koncept är 
flera. För det första får vi i förhållande till 
nuvarande planering fler insatsberedda 
förband till samma kostnad. Därmed ökar 
både flexibilitet och handlingsfrihet för 
taktisk och operativ chef. För det andra 
skapas förutsättningar för förbandschefer 
på alla nivåer att ta ett tydligt tidsmäs-
sigt sammanhängande och övergripande 
ansvar för planläggning, genomförande 
och uppföljning för sina förbands status, 
förbandens personal, materiel och verk-

samhet. Devisen ”Allt för krigsförbanden” 
kan återigen realiseras, om än med en till 
synes semantisk förändring – ”Allt för 
insatsförbanden”.17 

Förslag till övriga åtgärder 
För att nå målsättningen ”Ständigt till-
gängliga förband för graderad verkan 
nationellt och internationellt – en väg 
mot flexibel insats” måste utvecklingen 
fortsätta och i vissa stycken accelereras 
även inom andra områden än vad som täcks 
av föreslaget koncept för utbildning och 
beredskapssättning. Under den period som 
omfattas av Försvarsbeslutet har Arméin-
spektören rekommenderat ÖB, Chefen för 
försvarsmaktens utveckling och inriktning 
(C U/I) och Chefen för försvarsmaktens 
produktion (C PROD) följande.    

Först av allt; utvecklingen av förband 
och chefer skall i alla lägen ske mot För-
svarsmaktens huvuduppgift, väpnad strid. 
Detta utgör ett grundfundament för insats-
förberedelser på kort såväl som lång sikt 
för att kunna lösa uppgifter inom ramen för 
internationella insatser och nationell inte-
gritet, men också för att utveckla kompe-
tens för i ett långsiktigt perspektiv. I detta 
stycke skall Försvarsmakten bibehålla och 
utveckla förmågan att med markstrids-
förband verka i brigadstridsgrupp, en 
förbandsnivå som under en taktisk ledning 
innehåller flera manöverbataljoner och 

16 LG och I19, som i realiteten har två grundutbildningsbataljoner, kan producera fyra insatsförband av 
bataljonsstorlek.

17 ”Insatsförband” i stället för ”Krigsförband” markerar förbandens användbarhet över hela konfliktskalan, 
inte bara vid krig.
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förband för stöd av olika slag,18 även om 
svenska markstridsförband i regel kommer 
att verka i mer eller mindre tillfälligt sam-
mansatta nationella eller internationella 
konstellationer. Under perioden skall sär-
skild uppmärksamhet läggas vid utbildning 

och träning  i urban miljö. Uppförande av 
utbildningsanläggningar för strid i bebyg-
gelse skall forceras under perioden.

För det andra; Soldaten, markstridens 
”kärna”, skall alltid stå i centrum vid all 
verksamhet. Förbandsutveckling, utbild-

18 ”Combat Support” och  ”Combat Service Support”.
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ning och materielanskaffning skall alltid 
utgå från soldatens behov. En evolutionär 
utveckling i perioden mot en i alla stycken 
relevant markstridsutrustad soldat skall 
accelereras bl a genom tidig tillförsel av 
interngruppradiosystem.

För det tredje bör omorganisation av 
de tunga och medeltunga mekaniserade 
typförbanden (mekbat 122/90 och mekbat 
90) till ett gemensamt typförband med viss 
modularitet omgående påbörjas. Dessa nya 
förbandsstrukturer skall innehålla enheter 
som är dimensionerade för taktisk och 
operativ flygtransport, och förbandet skall 
ha god förmåga till avsutten strid även i 
urban miljö.

För det fjärde; Förmågan till ledning 
skall utvecklas genom organisationsut-
veckling av ATK,19 FHQ20 och brigad-
stridsgruppsstab. Ledningssystemut-
vecklingen skall harmoniseras med mot-
svarande utveckling inom EU och NATO. 
Nationella särlösningar skall undvikas. 
Försvarsmaktens ledningssystem skall 
utformas och inriktas så att interoperabi-
litetskraven enligt de av Sverige antagna 
partnerskapsmålen uppnås enligt gällande 
tidsplan. De taktiska markstridsförbandens 
ledningsförmåga utvecklas bl a genom 
fortsatt utveckling av brigadstridsgrupp-
ledningssystem och genom att införande 

av stridsledningssystem bataljon (SLB) 
påbörjas.

För det femte; Förmågan till underrättelse-
inhämtning, bearbetning och delgivning 
skall utvecklas genom att nya metoder och 
tekniskt stöd fokuserar på chefers behov av 
beslutsstöd, den gemensamma lägesbilden 
och situationsförståelsen. Integrering av 
flera olika underrättelsediscipliner och 
sensorer skall genomförs i ett gemensamt 
systemkoncept för underrättelser, övervak-
ning, mållägesbestämning och spaning 
(ISTAR).21 Utvecklingen av detta koncept 
följer trenden och utvecklingslinjerna inom 
både EU och NATO vilket är en förutsätt-
ning för markstridskrafternas interoperabi-
litet inom underrättelsefunktionen. 

För det sjätte; Förmågan till bekämp-
ning skall utvecklas genom utbildning 
och övning av våra insatsförband inom 
bataljons och brigadstridsgrupps ram. 
Hårdmålsammunition BONUS tillförs 
artilleriet. Utveckling av förmågan till 
CAS22 accelereras under perioden. Genom 
tillförsel av relevant FAC23-materiel och la-
serstyrda bomber till JAS erhålls i närtid en 
betydande förmåga att precisionsbekämpa 
icke tidskritiska mål. Metoder och system 
för graderad verkan skall studeras och 
utvecklas. Grundläggande bekämpnings-
förmåga hos alla förband för egenskydd 

19  Armétaktiska kommandot.
20  Force Head Quarter.
21  Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance. ISTAR-enheten kan innehålla markradar, 

artlokradar, UAV-enhet, enheter för personbaserad inhämtning samt jägar- och undförband.
22 Close Air Support.
23  Foward Air Controller, befattningshavare som invisar CAS.
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vidmakthålls och utvecklas genom modi-
fiering av automatkarbin AK 5 och genom 
anskaffning av nytt pansarskott (NLAW).

För det sjunde; Förmågan till rörlig-
het skall utvecklas genom anskaffning 
av nya terrängfordon som kan flygtran-
sporteras i transportflygplan typ C-130. 
Därigenom förbättras den strategiska och 
operativa rörligheten för delar av eller hela 
snabbinsatsstyrkan.

För det åttonde; Förmågan till skydd 
skall utvecklas genom upprättande av 
NBC-kompani och genom att luftvärnsför-
band görs interoperabla för användning i 
internationella operationer. Under perioden 
vidareutvecklas ammunitionsröjnings-
kompanier, främst för insatsorganisa-
tionens behov av att kunna röja OXA24 och 
IED,25 men även för röjning av lämnade 
skjutfält. 

Och slutligen; Förmågan till uthållighet 
skall förbättras genom utveckling av meto-
der, resursledningssystem, beräknings- och 
simuleringsverktyg samt generella under-
hållsutrustningar och tillförsel av logistik-
materielsystem såsom funktionscontainrar, 
drivmedelutrustningar,  fältförplägnads-
materiel m m. För att efterhand minska 
behovet av logistikresurser skall materi-
elanskaffning mer och mer inriktas mot 
allt mer enhetlig materiel, särskilt då det 
gäller fordon.

Världen stannar inte den 1 januari 2008. 
Därför måste vi i perioden 2006-2008 
skapa förutsättningar för en fortsatt utveck-
ling av ett balanserat markstridskoncept 
mot målbildshorisonten 2016. Exempel på 
sådana åtgärder är att påbörja utveckling 
av ett nytt lätt förbandskoncept baserat 
på splitterskyddat enhetsfordon, fortsätta 
utvecklingen av ny splitterskyddad gra-
natkastare samt utvecklingen av förmågan 
till indirekt precisionsbekämpning i nära 
realtid.

Avslutningsvis
Vi står inför en spännande och omfattande 
utmaning – att omforma vår Försvarsmakt 
från ett reaktivt invasionsförsvar till ett ak-
tivt och ständigt användbart insatsförsvar. 
Vi skall skapa en flexibel insatsförmåga 
som såväl är ändamålsenlig internationellt 
som bidrar till vår nationella försvarsför-
måga. Det ökade internationella engage-
manget och krav på förmåga att kunna 
genomföra fredsframtvingande insatser 
medför samtidigt ökade interoperabilitets-
krav, vilket i sig kräver att fortsatt föränd-
ringsarbete måste ske i nära samverkan 
med EU och NATO. 

Det är med stor ödmjukhet Arméinspek-
tören tar på sig ansvaret att rekommendera 
Försvarsmaktens ledning markstridsfunk-
tionens utvecklingsväg mot det insatsbe-

24  Oexploderad ammunition.
25  Improvised Explosive Device.
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redda insatsförsvaret. Men Arméinspek-
tören och hans närmaste medarbetare 
behöver Din hjälp. Det är bara tillsammans 
– soldater, officerare, försvarsintresserade 
medborgare, t ex inom KKrVA – som vi 
kan uppnå efterfrågat resultat – ständigt 

tillgängliga förband för graderad verkan 
nationellt och internationellt. Genom att vi 
öppet redovisar hur Arméledningen tänker, 
kan Du ta ställning – tänker vi rätt?  Vi vill 
höra din åsikt!
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Vid Försvarsutskottets och Kungl 
Krigsvetenskapsakademiens ge-
mensamma symposium om fram-

tida vägvalsfrågor för Försvarsmakten 
onsdagen den 26 oktober 2005 diskute-
rades bl a innebörden av begreppet natio-
nell säkerhet i dagens säkerhetspolitiska 
verklighet.  Ett antal vägval redovisades, 
vilka innebär att det i praktiken skapats 
sämre förutsättningar för att säkerställa den 
nationella säkerhet, som anges som mål. I 
denna redovisning lämnas därför förslag 
på ett antal åtgärder för att kunna skapa en 
bättre nationell säkerhet – här och nu.

Nationell säkerhet – bakgrund
Den sammanfattande slutsatsen från fö-
regående symposium var att vi idag inte 
hanterar hela hotskalan. Framför allt har 
den s k gråzonen lyfts bort. Genom ett 
antal vägval har vi skapat ett säkerhets-
politiskt svart hål, och därmed finns det 
heller inga adekvata militära resurser som 
är förberedda på detta. På samma sätt som 
vi förbereder oss att kunna genomföra gra-
derade internationella insatser så måste vi 
också kunna göra detta nationellt.  

Nationell säkerhet –  här och nu

av ordförande i avd I överste 1. gr Kim Åkerman

Vi talar idag ofta om att vår utveckling 
skall vara viljestyrd. Men i detta avse-
ende blir våra åtgärder händelsestyrda, 
om vi inte vill ta tag i de grundläggande 
frågorna. 

Inställningen och viljan i detta avseende 
kan bäst beskrivas med att mycket kraft har 
ägnats åt vad man anser Försvarsmakten 
får göra, vilket hämmat utvecklingen. Om 
vi i stället hade haft fokus på vad Försvars-
makten kan göra hade vi sannolikt sett en 
annan utveckling.

Vår nationella säkerhet är vårt ansvar. 
Det kan vi aldrig lämna över till någon 
annan aktör. Överbefälhavaren betonar 
ofta att Försvarsmakten skall ha förmåga 
både internationellt och nationellt – och 
att den förmågan skall finnas här och nu. 
Men för att uppnå detta finns det ett antal 
åtgärder som snarast bör genomföras för 
att säkerställa att det blir så.

Samband mellan internationell och 
nationell säkerhet
Försvarsberedningen har i sin föregående 
rapport1 beskrivit ett utvecklat säkerhets-
politiskt mål med syftet att bevara fred och 

1  Försvar för en ny tid (Ds 2004:30)
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Vid Försvarsutskottets och Kungl 
Krigsvetenskapsakademiens ge-
mensamma symposium om fram-

tida vägvalsfrågor för Försvarsmakten 
onsdagen den 26 oktober 2005 diskute-
rades bl a innebörden av begreppet natio-
nell säkerhet i dagens säkerhetspolitiska 
verklighet.  Ett antal vägval redovisades, 
vilka innebär att det i praktiken skapats 
sämre förutsättningar för att säkerställa den 
nationella säkerhet, som anges som mål. I 
denna redovisning lämnas därför förslag 
på ett antal åtgärder för att kunna skapa en 
bättre nationell säkerhet – här och nu.

Nationell säkerhet – bakgrund
Den sammanfattande slutsatsen från fö-
regående symposium var att vi idag inte 
hanterar hela hotskalan. Framför allt har 
den s k gråzonen lyfts bort. Genom ett 
antal vägval har vi skapat ett säkerhets-
politiskt svart hål, och därmed finns det 
heller inga adekvata militära resurser som 
är förberedda på detta. På samma sätt som 
vi förbereder oss att kunna genomföra gra-
derade internationella insatser så måste vi 
också kunna göra detta nationellt.  

självständighet för vårt land, bidra till sta-
bilitet och säkerhet i vårt närområde samt 
stärka internationell fred och säkerhet. 

Den politiska styrningen av detta fram-
går i den senaste försvarspropositionen.2 
Tillsammans med andra länder skall vi 
avvärja hot mot vår säkerhet. Försvars-
maktens beredskap skall vara anpassad 
för att genomföra internationella insatser. 
Detta innebär en omfattande satsning på 
den internationella förmågan, tydligast 
manifesterad i uppbyggnadsarbetet av vår 
EU-stridsgrupp. 

Det grundläggande syftet med dessa 
insatser, att bidra till en tryggare och 
säkrare omvärld och därmed också till en 
ökad säkerhet för vårt land, omfattas av en 
bred politisk enighet, och det finns få som 
ifrågasätter riktigheten i detta.

Men det finns ett samband mellan in-
ternationell säkerhet och vår nationella 
säkerhet som behöver framhållas. I den 
andra 11.septemberutredningen,3 som 
antog namnet stödutredningen, har detta 
utvecklats på ett mycket tydligt sätt. 

I denna redovisas att det är viktigt att 
vara medveten om att risken för attacker 
mot svenska intressen snabbt kan komma 
att förändras på grund av politiska ställ-
ningstaganden eller svenskt deltagande i 
en internationell operation.  

Även om stödutredningen säger att det 
inte finns något hot – just nu – avfärdas 
argumentet att inga åtgärder behövs för 

att förbättra vår förmåga nu. Man betonar 
tvärtom att tidiga åtgärder har mycket stor 
betydelse för att bygga upp ett skydd mot 
terrorism. Som nyss sades, ju mer aktiva 
vi blir på den internationella scenen, desto 
större risk löper vi att också drabbas av 
terroristernas vrede.  Det kan här kanske 
vara på sin plats att peka på det ökande 
svenska engagemanget i Afghanistan, där 
vi kommer att bli mycket tydliga aktörer 
redan under innevarande år.

Till yttermera visso hävdar stödutred-
ningen att vår förmåga att förhindra och 
ingripa direkt mot terrorism också påver-
kar risken för att vi kan bli angripna. 

Stödutredningen säger därför att de 
åtgärder som måste vidtas kräver en mer 
långsiktig inriktning. 

När det då gäller behov av egna natio-
nella resurser hänvisas ofta på politisk nivå 
till den solidaritetsklausul som diskuteras 
inom EU.4 Denna är mycket tydlig i hur 
unionens medlemmar skall agera om 
någon av dessa utsätts för en terroristat-
tack. Varje land skall kunna tillhandahålla 
resurser, även militära, för att

förhindra terroristhot på medlems-
staternas territorier,
skydda de demokratiska institutio-
nerna och civilbefolkningen från en 
eventuell terroristattack,
bistå en medlemsstat på dess ter-
ritorium … på begäran av dess 

•

•

•

2  Vårt framtida försvar 2004/05:5
3  Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning (SOU 2005:70)
4  Laila Freivalds och Erkki Tuomioja, artikel i DN den 11 november 2003
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politiska myndighet … vid en ter-
roristattack.

(I och med att ratificeringsprocessen av 
konstitutionsförslaget ej fullföljts har 
denna klausul ej trätt i kraft, men i anslut-
ning till att stats- och regeringscheferna 
den 29 oktober 2004 undertecknade för-
draget uttalade de föresatsen att handla i 
klausulens anda.)

I Sverige har vi idag mycket begränsade 
militära resurser som är utbildade och 
utrustade för denna uppgift. För att kunna 
stödja ett annat land enligt denna klausul 
finns i princip endast de insatsförband 
tillgängliga som är åsatta en internationell 
beredskap. Vid en hastig händelseutveck-
ling kommer dock dessa sannolikt inte att 
kunna komma till verkan i tid. 

I Sverige är terroristbekämpning en 
uppgift för polisen, och endast under vissa 
särskilda förutsättningar kommer den att 
kunna begära stöd från Försvarsmakten. 
Eftersom det funnits, och fortfarande finns, 
stor tvekan om hur militära resurser skall 
kunna utnyttjas måste sannolikheten att 
Sverige kommer att begära utländsk hjälp 
bedömas som låg. 

Om det finns restriktioner i att utnyttja 
svensk trupp, så är sannolikt tröskeln avse-
värt högre för att begära insatser av utländsk 
trupp, som är ju helt obekanta med våra för-
hållanden, regelverk och samverkanskultur.

Sammantaget innebär detta att det inte 
finns en automatik i att den internationella 
säkerheten innebär en tryggare nationell 

• säkerhet och att om vi skall öka denna sä-
kerhet så är det vi själva som har ansvaret 
för detta.

Stödutredningens slutsats, att samhällets 
samlade resurser skall kunna användas på 
ett effektivt sätt, är därför mycket tydlig. 
Likaså är budskapet avseende Försvars-
maktens resurser. Man säger t o m: ”Att 
låta dessa stå utanför är oklokt.”

För att kunna verka internationellt krävs 
en tryggare nationell plattform som grund. 
Detta innebär att Försvarsmaktens roll i de 
nationella uppgifterna måste tydliggöras 
och förstärkas och att det skapas en bättre  
balans mellan den internationella och den 
nationella verksamheten.

Nationell säkerhet – en uppgift här 
och nu
Även om dagens situation avseende natio-
nella uppgifter vid ett väpnat angrepp, med 
vilket avses ett militärt angrepp av en stat, 
beskrivs som att vidmakthålla kompetens 
för att skapa den förmåga som kan komma 
att krävas, så är en grundläggande faktor 
att framtiden börjar redan imorgon. Med 
detta menas att en framtida verklighet kan 
komma att inträffa snabbare än vad våra 
planer tar hänsyn till.

Den hotbild som styr vår verksamhet 
idag är mångfacetterad och svåröverblick-
bar. De flesta hot som skall hanteras har 
en tydlig civil profil, men det finns också 
andra hot. Redan efter 11 september 2001 
lades en försvarsproposition,5 som gav flera 
tydliga signaler om att en ny tid stod för 

5  Fortsatt förnyelse av totalförsvaret  (2001/02:10)
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dörren. Här fastställdes att det nu inte bara 
var väpnat angrepp utan också förmågan att 
möta andra hot mot vårt självbestämmande 
som var grund för vår säkerhetspolitik. Vi-
dare att i en successiv krisutveckling, som 
kunde leda in i en gråzon före ett väpnat 
angrepp, måste rikets samlade resurser 
kunna utnyttjas effektivt, även om man 
inte kunde identifiera angriparen.

Från Försvarsmakten har det i olika sam-
manhang hävdats att man ”inte har fått den 
uppgiften ännu”. Men redan i 2004 års för-
svarsbeslut (not 2) och i regleringsbrevet 
för 20066 fastställdes att Försvarsmakten, 
inom ramen för den operativa förmågan 
att hävda Sveriges territoriella integritet, 
skall kunna:

Bistå andra myndigheter vid skyddan-
det av viktiga samhällsfunktioner och 
infrastrukturer vid hot eller insatser mot 
civila mål, vid insatser mot terrorism eller 
sabotageverksamhet …

(Denna uppgift fanns med redan i regle-
ringsbrevet för 2005, varför den inte kan 
anses vara ny.) 

Så som detta krav är formulerat är det 
svårt att uppfatta på annat sätt än att det 
är en uppgift till Försvarsmakten och att 
kravet gäller en förmåga som skall finnas 
här och nu.

Vare sig man vill det eller ej så finns det 
en signaleffekt i Försvarsmaktens passiva 

förhållningssätt: den nationella säkerheten 
är ingen viktig fråga för Försvarsmakten.

För att kunna lösa detta krävs att För-
svarsmakten snarast säkerställer att det 
finns både adekvata ledningsresurser för 
detta, liksom att det även finns insatsför-
band. Alla dessa skall vara såväl utbildade, 
övade som ha en anpassad beredskap för 
att kunna verka – här och nu. 

Nationell säkerhet i framtiden
I de tidigare angreppsfall som styrde vår 
försvarsplanering fanns kring sekelskiftet 
en stark betoning på att ett angrepp kan 
inledas överraskande med ett intensivt sa-
botageskede. Sabotörerna förväntades inte 
uppträda i angriparuniformer utan i stulna 
svenska militär- och polisuniformer och i 
civila kläder. Motivet till detta ansågs vara 
att detta var ett mycket kostnadseffektivt 
sätt att skapa kaos i det svenska samhället 
och bidra till att tidigt bryta vår motstånds-
kraft. Våra planerade motåtgärder grunda-
des på de förutsättningar och befogenheter 
som den s k skyddslagen7 reglerade.

Idag gäller att Försvarsmakten endast 
på mycket lång sikt skall ha förmåga att 
i väpnad strid kunna försvara vårt land. 
Nationellt skall i närtid endast vår ter-
ritoriella integritet kunna upprätthållas. 
Många tror då att det endast handlar om 
den gamla typen av ”gränsvakt” och ingri-
pande med stöd av IKFN-förordningen.8 
men som framgått ovan finns det idag ett 

6  Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Försvarsmakten (Regeringsbeslut 2005-12-15)
7  Lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar mm.
8  Förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under 

fred och neutralitet m m (IKFN-förordningen)
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på förmåga avseende att kunna bistå an-
dra myndigheter vid skyddandet av viktiga 
samhällsfunktioner och infrastrukturer vid 
insatser mot terrorism och sabotage.

Detta är något som Försvarsmakten idag 
inte ägnar särskild uppmärksamhet åt. I 
själva verket nästan ingen alls, eftersom 
man i det militära högkvarteret anser att 
man inte har fått denna uppgift ännu och 
att man avvaktar anvisningar för hur detta 
skall kunna ske. 

Det krävs dock ingen större analytisk 
förmåga för att inse hur kostnadseffektiva 
de asymmetriska angreppsmetoderna är, 
jämför med storskaliga militära operatio-
ner, även i ett framtida militärt angrepp. 
Dessutom har de ju en fördel till för en 
eventuell angripare. Denne kan med denna 
typ av angreppsmetod inledningsvis bli 
mycket svår att identifiera – och därmed 
kan problem uppstå att agera. Med för-
svarspropositionens 2001 ord:

Omfattande sabotage – eller terroraktio-
ner mot viktiga infrastruktursystem kan 
ingå i en utveckling mot någon form av 
angrepp. --- Rör det sig om angrepp från 
en främmande makt skall det mötas av 
vårt samlade totalförsvar. Oklarhet om 
vem som är angriparen, får inte inverka 
på förmågan att effektivt kunna utnyttja 
samhällets samlade resurser.9

Denna förmåga kommer inte att uppstå 
plötsligt när den behövs. Skapar kompe-

tens inför denna ”framtidsförmåga” gör vi 
bäst genom att redan idag förbereda oss för 
att kunna agera tillsammans med polisen 
för att kunna avvärja eller begränsa effek-
terna av denna typ av angrepp. I avvaktan 
på hur den nya stödlagen skall tillämpas 
finns den befintliga skyddslagen som kan 
utgöra grunden för inledande åtgärder.

Nationell säkerhet – Behov av 
ledningsförmåga
Sedan föregående symposium har så-
väl 2005 års katastrofkommission som 
Försvarsberedningen uttalat tydliga syn-
punkter om krav på ledningsförmåga. 
Katastrofkommissionen fokuserade sina 
förslag på den högsta ledningen medan 
Försvarsberedningen vidgade perspektivet 
till en mer generell syn på behov av kris-
ledningsförmåga.

Sällan har verkligheten korrigerat poli-
tiska bedömningar så snabbt som nu skett. 
I propositionen om nedläggning av mili-
tärdistriktsorganisationen10 motiveras detta 
med att det ”I det framtida insatsförsvaret 
och den beslutade insatsorganisationen 
finns inte längre krav på eller behov av 
en regional eller territoriell ledning som 
motiverar en särskild insatsorganisation.”

I Försvarsberedningens senaste rapport11 

beskrivs däremot att en viktig förutsättning 
för snabb och effektiv ledningsförmåga är 
att det finns tydliga och tillämpade principer 
för hur ledning skall ske, och att det finns en 
enkel och välkänd organisatorisk struktur.

9  Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (2001/02:10) 11.2.3
10  Avveckling av militärdistriktsorganisationen (Prop 2004/05:160)
11  En strategi för Sveriges säkerhet (DS 2006:1)



29

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-20062-2006

Avseende fokuseringen på den nationella 
krisledningsförmågan betonar Försvarsbe-
redningen att när nu den nationella krisled-
ningsförmågan skall utvecklas, så  ändrar 
inte detta den särskilda och grundläggande 
betydelse som ansvarsprincipen har, eller 
betydelsen av områdesansvaret på lokal 
och regional nivå.

Beredningen pekar också på att erfaren-
heterna samstämmigt visar på betydelsen 
av regelbunden utbildning, övning och 
träning. Av särskild betydelse är övningar 
som tränar samverkan mellan olika aktörer, 
såväl över sektorsgränser som mellan olika 
ledningsnivåer.

Avslutningsvis föreslår Försvarsbe-
redningen i detta sammanhang att för att 
stärka samhällets krishanteringsförmåga 
skall utbildning, övning och träning i kris-

hantering därför vara obligatorisk för 
alla aktörer som bedriver samhällsviktig 
verksamhet.

När nu Försvarsmakten har avvecklat 
alla ledningsnivåer mellan Högkvarteret 
och förbanden så uppstår det en obalans 
mellan de civila ledningsstrukturerna och 
den militära. Detta har inneburit att det i 
Högkvarteret nu skapas en nationell led-
ningsförmåga som tidigare saknats, och 
det är mycket positivt. Men detta sker till 
priset av den regionala och lokala förmå-
gan. Tidigare har den stora sårbarheten i 
en sådan militär ledningsstruktur belysts, 
liksom problem med att kunna lösa alla 
uppgifter från den centrala nivån – inte 
minst om det krävs flera parallella insatser 
samtidigt med ledning ”på fältet” för att 
kunna lösa uppgifterna.

Bild 1: Ledningsstrukturer i obalans

12  Vid Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen 17 januari 2006.
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När ÖB fick frågan om detta svarade 
han11 att ”Avseende planering och ge-
nomförande från central nivå så måste 
utgångspunkten vara att uppgifter skall 
delegeras så långt det går”.

För att kunna svara mot Försvarsbered-
ningens krav krävs därför att Försvars-
makten snabbt gör så som ÖB angav. 
Lösningen i den nu intagna strukturen 
måste bli att förbandscheferna får ett 
tydligt ansvar när det gäller regional och 
lokal ledning. Det handlar alltså inte om 
att upprätta en ny ledningsnivå, utan att 
utveckla en befintlig.

 Därmed kan naturliga och lämpliga 
lednings- och samverkansnivåer skapas 
som motsvarar de civila strukturerna – åt-
minstone i de prioriterade områdena.

Detta är en förutsättning för att kunna 
analysera, planera och öva de insatser 
som kan komma att följa av kraven på att 
Försvarsmaktens skall kunna bistå andra 
myndigheter vid skyddandet av viktiga 
samhällsfunktioner och infrastrukturer 
vid hot eller insatser mot civila mål, vid 
insatser mot terrorism eller sabotageverk-
samhet.

Nationell säkerhet – Behov av 
resurser
De behov av resurser som Stödutredningen 
har lyft fram pekar på att det som främst 
efterfrågas är speciella kompetenser och 
förmågor, kopplande till de typfall som 
utredningen studerat. Det rör sig om För-
svarsmaktens specialförband, CBRN-för-
måga eller sådana flyg- och fartygsresurser 
som endast Försvarsmakten disponerar. 

Men i ett breddat perspektiv kan det 
tillkomma andra resurser. Om vi utsätts 
för ett hot som vi upplever som omfat-
tande, om vårt internationella underrät-
telsesamarbete ger oss tydliga indikationer 
eller om våra egna nyinrättade funktioner 
inom detta område leder till att vi snabbt 
måste skapa en högre skyddsnivå på en 
mängd verksamheter av samhällsviktig 
karaktär så måste vi kunna agera även då. 
Behoven kan komma att bli så omfattande 
att även om polisens och Försvarsmaktens 
totala resurser tas i anspråk, så kommer 
dessa resurser ändå endast att räcka till 
de mest prioriterade platserna och verk-
samheterna.

Sådana typfall har ej studerats och där-
med i praktiken valts bort. Eftersom det 
inte är vi som kan välja vilka kommande 
framtida hot som vi i praktiken kan komma 
att utsättas för, har vi med detta förfarande 
skapat ett ”riskfönster”.

För att säkerställa bästa möjliga hand-
lingsfrihet att agera både situationsan-
passat och med adekvata resurser i en 
uppkommen situation så måste det finnas 
möjlighet att utnyttja mer av Försvarsmak-
tens resurser än dem som angavs ovan. 
I stödutredningen anges faktiskt också 
hemvärnet och militära skyddsvakter som 
sådana resurser. Men eftersom stödutred-
ningen tyvärr inte valt att utveckla hur 
dessa skall kunna utnyttjas med stöd av 
skyddslagen, och detta behov ej hanterats 
i typfallen, så kvarstår osäkerheten och 
därmed också risken.

I insatsorganisationen behöver ett antal 
förband beredskapssättas så att de kan vara 
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gripbara inom 1-24 timmar. Ytterligare ett 
antal särskilda förband behöver kunna vara 
gripbara inom 24-48 timmar. Detta gäller 
dels de förband som är under utbildning 
eller kontrakterade, men också särskilt 
utvalda övriga förband. Med dagens hot-
bild handlar det främst om säkerhets- och 
militärpolisförband liksom förband som är 
särskilt utbildade för att kunna uppträda i 
bebyggelse. I detta sammanhang ingår 
också hemvärnets förband. 

Sedan är det en naturlig konsekvens att 
beroende på utbildningsståndpunkt kan 
inte alla utnyttjas för allt, men för att alla 
skall kunna utnyttjas, var och en efter sin 
förmåga, skall det finnas adekvata och 
kompetenta ledningsresurser som hanterar 
just dessa problem.

Av särskild betydelse kan det vara att 
snabbt kunna få tillgång till så mycket 
skyddsvaktsutbildad personal som möjligt. 
När man nu i den nya stödlagen avser 
föreslå att värnpliktig personal endast får 
utnyttjas om förutsättningarna i den s k 
pliktlagen12 är uppfyllda, samt att värnplik-
tig personal ej får användas för uppgifter 
som kan medföra en inte obetydlig risk 
för att han eller hon kommer att skadas, så 
måste dessa förutsättningar klarläggas. 

Den enkla, och uppenbart avsedda, slut-
satsen är att värnpliktiga skyddsvakter inte 
kan användas, inte ens för uppgifter enligt 
skyddslagen. Om detta skulle bli fallet blir 
slutsatsen att en personalförsörjning, med 
adekvat beredskap och insatsförmåga mot 

dagens hotbild, svårligen kan bygga på 
värnplikt utan kommer att kräva kontrak-
terade soldater från första början.

Men en annan, och rimligare, slutsats 
är att definiera vad som menas med dessa 
förutsättningar. Den ovan angivna laghän-
visningen innebär att

Grundutbildningen skall ge de 
kunskaper och färdigheter som 
krigsuppgiften kräver.
Repetitionsutbildningen skall vid-
makthålla och utveckla skicklighe-
ten för krigsuppgiften. 
I grundutbildningen och repeti-
tionsutbildningen ingår även upp-
gifter som syftar till att upprätthålla 
Sveriges försvarsberedskap.

Om man då gör kopplingen till de krav på 
uppgift och förmåga som riksdag och re-
gering har formulerat – att Försvarsmakten 
skall hävda vår territoriella integritet och 
därvid ha förmåga att kunna bistå andra 
myndigheter vid skyddandet av viktiga 
samhällsfunktioner och infrastrukturer vid 
hot eller insatser mot civila mål, vid insat-
ser mot terrorism eller sabotageverksamhet 
– blir det en rimlig, och mer logisk, tolk-
ning att anse att detta ingår i uppgiften att 
upprätthålla Sveriges försvarsberedskap. 
Därmed skulle det inte möta något hinder 
att ta värnpliktiga i anspråk för dessa 
uppgifter.

Men då återstår fortfarande problemet 

•

•

•

12  5 kap 3§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
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med formuleringen att dessa inte får an-
vändas för uppgifter som kan medföra risk 
för skada. Denna formulering kan kännas 
igen från den förordning13 som reglerar 
vilket övrigt stöd som Försvarsmaktens 
får lämna till civil verksamhet. Den blir 
begriplig om man tolkar insatser enligt 
stödlagen enbart som just stöd. Men om 
det av statsmakterna fastställda kravet på 
förmåga som tidigare redovisats faktiskt är 
en uppgift som ingår i Sveriges försvarsbe-
redskap så blir den helt obegriplig. Detta 
skulle innebära mycket stora osäkerheter 

om när värnpliktiga överhuvudtaget kan 
användas för Sveriges försvarsberedskap 
och därmed också värnandet av vår natio-
nella säkerhet. Följden av detta blir med 
hög grad av sannolikhet att ett sådant beslut 
alltid kommer att komma försent.

Det krävs alltså en tydligare differentie-
ring av beredskapen med flera snabbare 
gripbara förband, och det krävs att samtlig 
Försvarsmaktens personal skall kunna ut-
nyttjas – om så skulle erfordras. Det krävs 
också ett klarläggande avseende vilka för-
utsättningar som skall gälla för detta.

Nationell säkerhet – Behov av 
utbildning och övning
Här är det oerhört viktigt att anlägga ett 
krisperspektiv på behoven. De svåraste 
situationerna, t ex gråzonshanteringen, är 
de som ställer högst krav på snabb effekt.
Men effekt är ju inte något som uppstår 
av sig själv när det behövs. Beprövad er-
farenhet har belagt att det är en lång kedja 
av sekventiella händelser som bygger upp 
förmågan att leverera effekt. Denna kedja 
består av länkarna analys, samverkan, 
planering, samordning, utbildning och 
övning. Det är först när detta är genomfört 
som den verkliga effekten kan erhållas, och 
erhållas snabbt. För att säkerställa detta 
skall naturligtvis de olika stegen genom-
föras med relevanta parter – det är de som 
skall göra insatserna som tillsammans skall 
skapa förmågan till effekt. 

I denna process ingår därmed också att 
kunskap övergår till kompetens och att i 
de skapade nätverken byggs upp ett för-Bild 2: Effektkedjan

13  Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet 
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troende som underlättar snabba insatser i 
svåra situationer. 

I detta sammanhang måste betonas att 
om övningsverksamheten skall ge effekter 
i den nationella förmågan, så kan den inte 
genomföras i internationella scenarier som 
t ex i ett fiktivt Bogaland.14 Mycket av det 
som vi utbildar för, och genomför utom-
lands, är inte möjligt att göra i Sverige med 
de lagar och regler som gäller här.  För att 
skapa reell effekt måste vi därför genom-
föra dessa övningar enligt svenska lagar 
och med svenska regler för ingripande 
(mostv ROE, Rules of Engagement) och i 
nära samverkan med polisen.

Behovet av en övnings- och utbildnings-
verksamhet enligt ovan har tydliggjorts i 
Försvarsberedningens senaste rapport  (se 
not 10) vilken hänvisades till under avsnit-
tet ledning ovan.

På ledningsnivå är det därför ett ound-
gängligt krav att utbildnings- och övnings-
verksamhet snarast kan återtas, inte bara på 
central nivå utan också på regionala och 
lokala plan. Planering och genomförande 
skall ske i olika nivåer och genomföras av 
de parter som tillsammans skall kunna lösa 
de uppgifter som kan komma att krävas.

När det gäller insatsresurser måste alla 
insatsförband utbildas och övas. Detta gäl-
ler såväl de förband som är under grundut-
bildning, de kontrakterade förbanden och 
hemvärnsförbanden. En särskild befälsut-
bildning måste säkerställas för de office-
rare som skall leda och utbilda förbanden.  

Inledningsvis kan denna utbildning, på 
samma sätt som vi en gång gjorde vid ett 
tidigare liknande hot, utgå från skyddsla-
gens bestämmelser och befogenheter. Här 
kan det särskilt noteras att de förslag som 
den första 11. septemberutredningen15 lade 
fram avseende utnyttjande av skyddslagen 
ej har utvecklats av stödutredningen. Här 
finns ett kvarstående behov att snabbt klar-
lägga detta. Lagen finns, den har tillämpats 
i vår tidigare försvars- och beredskapspla-
nering, den har utgjort grunden för ett antal 
insatser under årens lopp, så det kan inte i 
grunden vara något stort problem att lösa 
detta. Egentligen utlovades detta klarläg-
gande av försvarsministern redan på Folk 
och Försvars Rikskonferens 2005. 

Så snart innebörden av den nya stöd-
lagen klarlagts, bör snabbt ett komplet-
terande utbildningsunderlag tas fram 
och utbildnings- och övningsverksamhet 
påbörjas.

I dagens hotbildsläge, och utifrån ett 
gråzonsresonemang, så är den viktigaste 
nationella förmågan för våra insatsförband 
att kunna bevaka och skydda ”viktiga sam-
hällsfunktioner och infrastrukturer vid hot 
eller insatser mot civila mål, vid insatser 
mot terrorism eller sabotageverksamhet” 
och för soldaterna ingående i dessa att 
uppnå en väl befäst förmåga som skydds-
vakter. Detta innebär att Skyddslagens 
bestämmelser och befogenheter bör utgöra 
grunden för denna utbildning. Därmed 
skapas den förmåga som statsmakterna 

14  Ett grundscenario för internationell övningsverksamhet i Sverige och senast utnyttjad i arméns slutövning 
Combined Challenge i mars 2006.

15  Vår beredskap efter 11 september (SOU 2003:32).
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och efterfrågat (se not 6 och 7).
Eftersom händelseutvecklingar och 

behov är svårförutsägbara, både till tid 
och omfattning, måste handlingsfrihet 
säkerställas. Detta innebär att all För-
svarsmaktspersonal, såväl officerare som 
soldater behöver ges denna utbildning och 
att denna avslutas med en certifiering, d v s 
ett skyddsvaktsförordnande.

Denna utbildning skall ske under det 
inledande soldatutbildningsskedet för att 
säkerställa att effekt kan börja erhållas 
så tidigt som möjligt. Under den fortsatta 
utbildningen skall denna sedan befästas 
med en övningsverksamhet, där de mest 
prioriterade skyddsobjekten utnyttjas. På 
så sätt erhålls flera viktiga sidoeffekter:

signaleffekten av att vi förbereder 
oss för detta,
samordning med berörda civila 
resurser, samt inte minst
kunskap och förmåga att snabbt 
komma till verkan på dessa priori-
terade skyddsobjekt. 

Stabschefens på Krisberedskapsmyndighe-
ten ord förtjänar att åter upprepas:

Om man inte är förberedd,
om man har ont om resurser,
om man inte har rätt kompetens, 
och
om man inte har övat,

då blir snabbt en liten kris en stor kris! 

Därför blir slutsatsen att insatserna skall 
vara förberedda, lämpliga resurser avde-

•

•

•

•
•
•

•

lade och dessa skall vara såväl utbildade 
som övade. För den nationella säkerheten 
måste utbildning och övning ske utifrån ett 
svensk regelperspektiv. Och denna verk-
samhet måste börja  –  här och nu.

Slutsatser och sammanfattning
Summan av de förslag som här har pre-
senterats  – och rekommenderats – är att 
Försvarsmakten snarast måste utveckla 
sin nationella ledningsstruktur, skapa 
ett beredskapssystem med delvis högre 
beredskap än vad som nu är på gång och 
komplettera gällande utbildningsinriktning 
för att kunna klara nationella insatser mot 
dagens hotbild och med fredssamhällets 
lagar som grund för insatsreglerna.

Försvarsmakten, som är en del av 
samhällets samlade resurser, måste vara 
beredd på det oväntade även nationellt och 
också kunna agera situationsanpassat med 
lämpliga resurser. 

Idag uppfattas detta fortfarande inte vara 
viktiga frågor i Försvarsmakten, eftersom 
det inte anses vara politiskt efterfrågat 
och att man inte uppfattar att man har 
dessa uppgifter. Riksdagen måste därför 
bli mycket tydligare i vad man kräver av 
Försvarsmakten. 

 Jag är övertygad om att de åtgärder 
som krävs för att åstadkomma detta går 
att genomföra genom omplaneringar inom 
givna ramar, det handlar mer om attityder 
och vilja än rena kostnader. 

Det handlar om att säkerställa att ut-
vecklingen blir viljestyrd så att vi skapar 
förmåga, både här och nu och inför framti-
den. Denna framtid kan  komma snabbare 
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än vad vi anar, och vi vet inte hur lång 
respit vi har.

Att inte göra något nu innebär att vi 
riskerar att bli händelsestyrda, d v s en 
verklig utveckling kan tvinga oss att rea-
gera och improvisera. Om vi då inte kan 

utveckla en bra effekt – med konsekvens 
av större förödelse och med flera skadade 
och döda än om vi hade förberett oss bättre 
– så kommer ett tungt ansvar att utkrävas 
av de som hade att leda och utveckla vår 
förmåga – här och nu.


