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TIDSKRIFT

Statsrådet Leni Björklund uttalade 
hösten 2005 i samband med ett 
middagstal under den årliga s k Sås-

taholmskonferensen, vid vilken Försvars-
departementet samlar alla underställda 
myndigheter inför utarbetandet av de årliga 
regleringsbreven, följande i anledning av 
försvarsreformen: ”Vi har alla, såväl de-
partement som myndigheter, fullständigt 
misslyckats med att klargöra syftet med 
det pågående reformarbetet.”

Många av inläggen i ”Gula tidskriften” 
på senare år bär syn för sägen. 

När man som ledamot av Kungl Krigs-
vetenskapsakademien regelbundet, och 
nästan alltid med stort intresse, tar del av 
allt det som publiceras i ”Gula tidskriften” 
slås man av hur liten förståelsen förefaller 
vara hos många skribenter för det reform-
arbete som nu genomförs och, inte minst, 
den försvarsmakt som inom ramen för 
reformen växer fram. Framförallt gäller 
det två områden. 

Det ena rör avvägningen i Försvars-
makten, främst med avseende å ena sidan 
på kravet på förmåga att i dag – här och 
nu – verksamt bidra till de internationella 
förpliktelser riksdag och regering ingått för 
Sveriges del och å andra sidan på kravet att 
kunna försvara Sverige vid ett eventuellt 
framtida väpnat angrepp. 

Det andra rör Försvarsmaktens opera-
tiva styrka i dag som en följd av denna 
avvägning. 

Om det första området förs debatten som 
regel insiktsfullt intill dess att man kom-
mer in på det andra området, som ju alltså 
följer av slutsatserna av det första området. 
Då utbryter en, enligt min mening, mycket 
förvirrad och i många stycken osaklig de-
batt. Det är som funnes det en blind fläck. 
Sifferexercisen runt antalet förband som 
organiseras i jämförelse med hur många 
det var för tio, eller för den delen, fem år 
sedan är många gånger helt ryckt ur sitt 
sammanhang.1 Den blinda fläcken förmår 

Försvarsmakten i dag – myten om det 
försvarslösa försvaret

av överstelöjtnant och jur kand Gunnar Magnusson

1  Se bl a Mikael Holmströms artiklar i saken i Svenska Dagbladet. Man undrar i vilket årtusende nämnde 
Holmström befinner sig i.
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till synes inte att uppfatta att Försvarsmak-
ten i dag är, och skall vara, en helt annan 
försvarsmakt än i går.

I det följande skall därför göras ett försök 
att klarlägga och diskutera de faktiska för-
hållandena bakom försvarsreformen i syfte 
att så långt möjligt sätta saker i dess rätta 
sammanhang. Vidare skall regeringens 
styrning av Försvarsmakten för att uppnå 
målen med reformen redovisas. Slutligen 
skall också något sägas om de faktiska 
resultat som den uppnått.  

Några säkerhets- och 
försvarspolitiska grunder
De säkerhets- och försvarspolitiska ut-
gångspunkter som ligger till grund för 
försvarsreformen har beskrivits i ett antal 
rapporter från Försvarsberedningen och i 
regeringens propositioner till riksdagen. 
Riksdagen har i allt väsentligt beslutat som 
regeringen föreslagit. Här skall inte dessa 
utgångspunkter beskrivas närmare utan 
det hänvisas till nämnda dokument. För 
en utmärkt analys och diskussion av de sä-
kerhets- och försvarspolitiska realiteterna 
som Sverige står inför rekommenderas 
till läsning ledamoten Lönnboms artikel 
”Strategi för svenskt försvar” i KKrVAHT , 
1. häftet 2006. Artikeln är bred i sitt anslag 
och djup i sin analys. I ett avseende delar 
jag inte ledamoten Lönnboms uppfattning, 
nämligen att personalförsörjningen fortsatt 

bör bygga på allmän värnplikt. Jag åter-
kommer till det avslutningsvis.

Sammantaget kan sägas att de säkerhets- 
och försvarspolitiska utgångspunkterna, 
relativt oberoende från vilket håll man 
betraktar dem, leder till följande allmänna 
krav på Försvarsmakten.

1. Delta i de internationella insatser som 
följer av Sveriges unionella förpliktelser 
jämte andra mellanstatliga åtaganden, 
samtidigt som i fred Sveriges territori-
ella integritet kontinuerligt hävdas, 

2  Försvara Sverige mot väpnat angrepp 
(territoriellt försvar), samt

3  Fortlöpande anpassas och utvecklas 
för att vid behov tillväxa eller återigen 
ominriktas.2

Dessa krav har av regeringen omsatts 
till dels uppgifter till Försvarsmakten, 
dels krav på Försvarsmaktens operativa 
förmåga och ett häremot svarande antal 
krigsförband.

De tre kraven står i ett starkt inbördes 
förhållande till varandra och är i mångt 
och mycket varandras förutsättningar. 
Utan ett territoriellt försvar med en grund-
läggande försvarsförmåga, och därmed 
sammanhängande skicklighet att genom-
föra väpnad strid, gives inga resurser 
för de internationella åtagandena. Utan 
genomförande av dessa vinns få prak-

2  Inom ramen för anpassningen bör den långsiktiga beredskapen härbärgeras, d v s den beredskap som 
möjliggör en kontinuerlig och målinriktad förbandsverksamhet och materielanskaffning med förmåga 
att utveckla insatsorganisationen i nya riktningar men jämväl, fotat på befintlig organisation, snabbt och 
smidigt möjliggöra för denna att tillväxa i styrka om behov föreligger. 
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tiska erfarenheter i samverkan med andra 
nationers försvarsmakter för anpassning 
och utveckling. Utan anpassning och ut-
veckling stelnar det territoriella försvaret, 
o s v. Förhållandet illustreras av Figur 1. 
Grunden för all avvägning av och inom 
det militära försvaret är och förblir kravet 
på att kunna genomföra väpnad strid, ut-
gående från i första hand det territoriella 
försvarets förhållanden. 

I budgetpropositionen för 2003 anförde 
regeringen i dessa stycken:

Förmågan till väpnad strid utgör en grund-
läggande förutsättning för att landet skall 
kunna försvaras mot ett väpnat angrepp. 
Förmågan till väpnad strid innebär även 

att lösa uppgifterna territoriell integritet, 
stöd till samhället och internationella 
insatser grundläggs.3 

Dessa förhållanden har inte förändrats.4 
Främst gäller det därför för Försvarsmak-
ten att kontinuerligt vidmakthålla förmå-
gan att genomföra väpnad strid och att 
ställa välutbildade förband till förfogande 
för omedelbara insatser. Vidare att utgöra 
den bas för anpassning, eventuell tillväxt 
eller radikal ominriktning som bara kan 
skapas genom ett träget och målmedvetet 
arbete inom ramen för en befintlig orga-
nisation med klara och tydliga mål för sin 
verksamhet. 

Ett pedagogiskt dilemma
”Försvaret kostar alltid 40 miljarder”
Slående i den säkerhets- och försvars-
politiska debatten är bristen på att söka 
förklara varför en trots allt så pass stor 
försvarsbudget till synes frambringar så 
få förband.

Om försvarsbudgetens storlek finns en 
rad missuppfattningar, liksom om hur av-
vägningen mellan kvantitet och kvalitet 
påverkar förbandsmassans storlek. ”För-
svaret kostar alltid 40 miljarder” är en av 
de vanligaste. En annan vanlig missupp-
fattning är att Försvarsmaktens uppgifter 
i grunden inte har förändrats i nämnvärd 
utsträckning även om en ökad tyngdpunkt 

Anpassning 
och utveckling

Territoriellt 
försvar

Internationella 
åtaganden

Figur 1: Förhållandet mellan territoriellt för-
svar, internationella åtaganden samt anpass-
ning och utveckling

3  Prop 2002/03:1 Utgiftsområde 6, s 36.
4  Jfr  prop  2005/06:1 Utgiftsområde 6, s 54.
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lagts på de internationella insatserna. Där-
för är Försvarsmaktens operativa styrka 
alltför ringa, närmast löjeväckande liten, 
med tanke på de ”eviga” 40 miljarderna 
och hur stor organisation vi tidigare ansåg 
oss ha råd med.

Sedan 1999 har försvarsanslagen i reala 
termer minskat med ca 10 miljarder kronor. 
Jämfört med anslagsnivån före försvars-
beslutet 1996 – då de riktigt substantiella 
neddragningarna efter Sovjetunionens kol-
laps inleddes – kan till de ca 10 miljarderna 
läggas ytterligare 4 miljarder kronor i 
minskade anslag fr o m försvarsbeslutet 
1996. Till detta kommer de ca 8 miljarder 
kronor som de facto anslaget reducerades 
med 1997-2001 i och med att den fulla 
tillämpningen av anslagsförordningen inte 
blev anslagsneutral. För perioden 1997-
2007 har således anslagsnivån sänkts med 
ca 22 miljarder kronor, d v s med ca 2,2 
miljarder kronor per år.

Minskningen 2000-2007 motsvarar ca 
20 procent. Samtidigt kommer antalet 
krigsförband att ha minskats med ca sjut-
tiofem till åttio procent.

Häri ligger ett pedagogiskt dilemma. Det 
dilemma som bl a har lett till att ”såväl 
departement som myndigheter misslyckats 
fullständigt med att klargöra syftet med 
det pågående reformarbetet ”, för att citera 
statsrådet Björklund.

En tjugoprocentig reduktion av för-
svarsanslagen som leder till en sjuttiofem 
– åttioprocentig reduktion av antalet krigs-
förband. Hur förklara det?

Den försvarsmakt som skall organiseras 
till följd av statsmakternas beslut om om-

inriktningen av Försvarsmakten är, som 
sagt, en helt annan försvarsmakt än den 
tidigare. Jag tror inte att alla är medvetna 
om den radikala omläggning som har 
skett av Försvarsmakten. Försvarsmakten 
av i dag har föga eller ingen likhet med 
Försvarsmakten av i går, och skall heller 
inte ha det.

Till den tidigare försvarsmakten anskaf-
fades materiel och utbildades personal 
till förband som sedan förrådsställdes. 
Förbanden nyttjades knappast alls efter 
det att repetitionsövningarna under 1990-
talet i stor utsträckning fått stryka på foten. 
Därmed blev den stora organisationen 
jämförelsevis billig. De internationella 
insatserna var begränsade till mycket lätt 
utrustade och billiga infanteri- eller under-
hållsförband i statiska fredsbevarande ope-
rationer (Cypern, Sinai, Libanon). Först 
i samband med insatserna i Bosnien och 
Kosovo under 1990-talet blev det aktuellt 
med eldkraftigare mekaniserade förband. 
Inte överraskande sköt kostnaderna för 
insatserna i höjden och det krävdes stora 
ansträngningar för att få förbanden på 
fältfot. 

Till den nuvarande Försvarsmakten 
anskaffas materiel och utbildas personal 
till förband som skall nyttjas, i vissa fall 
upp till 600 mil från svenskt territorium.  
De internationella insatserna har en helt 
annan karaktär och helt andra kostnader, 
såväl för den insatta materielen som för 
personalen. Lätta infanteriförband har 
ersatts av tungt utrustade och eldkraftiga 
mekaniserade förband eller högt profes-
sionella specialenheter av olika slag, som 
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t ex i Liberia, Afghanistan och Kongo. Det 
breda spektrum av konflikter inom vilka 
förbanden skall kunna nyttjas – och nyttjas 
– i samverkan med andra nationers förband 
späder på kostnaderna ytterligare. Kvalite-
ten hos förbanden i dagens försvarsmakt 
har i det närmaste ingen motsvarighet i 
gårdagens. Den tid då kvantitet möjligen 
var en kvalitet i sig är sedan länge förbi.

Skall de gripbara insatsförbanden (jfr 
nedan om förband anmälda till styrkeregi-
seter) kunna sättas in snabbt och medföra 
för uppgifterna avpassad materiel, inklusi-
ve vid behov tunga stridsfordon, måste den 
strategiska flygtransportförmågan lösas på 
ett eller annat sätt. Störst handlingsfrihet 
får Sverige med en egen sådan kapacitet. 
Den kan också nyttjas inom ramen för s k 
Force Protection, vilket måste ges en ökad 
prioritet. Det innebär att pågående insatser 
vid försämrat läge i missionsområdet inom 
loppet av timmar kan förstärkas med trupp 
och materiel i beredskap i Sverige (jfr si-
tuationen i Kosovo våren 2004). Men den 
är mycket kostsam. 

Den svårfångade hotbilden
Hotbilden, mot vilken Försvarsmakten 
skall kunna verka, är radikalt förändrad. 
Bedömningen är att ett militärt angrepp på 
Sverige inte är sannolikt under överskådlig 
tid. Det finns inget traditionellt militärt hot 
som enkelt går att uppfatta.

I Figur 2 har jag försökt att teckna sam-
banden mellan hotets (möjliga) utveckling 
och den utveckling som Försvarsmakten 
har genomgått och som den planeras, el-

ler möjligen kan komma, att genomgå de 
närmaste åren.

De gråa heldragna och streckade linjerna 
betecknar det invasionshot som förelåg 
från Sovjetunionen och som teoretiskt kan 
utvecklas av Ryssland. Av utvecklingen 
i Ryssland att döma så borde den mana 
till viss försiktighet vad avser en årligen 
rullande framskriven tioårig horisont, 
hitom vilken krigsrisken i praktiken sätts 
till noll.

De svarta heldragna och streckade lin-
jerna betecknar den följsamhet Försvars-
maktens utveckling har haft gentemot det 
tidigare invasionshotet, och kan komma 
att ha mot ett uppväxande sådant hot, givet 
en adekvat politisk reaktion vid en sådan 
utveckling. 

Av figuren framgår att vi reagerat relativt 
sent på den kollapsartade utvecklingen 
av den sovjetiska och ryska militära ka-
paciteten under 1990-talet, men att när vi 
gjorde det drastiskt minskade vår operativa 
styrka. 

Fr o m försvarsbeslutet 2004 ökas nu vår 
operativa styrka och förmåga här och nu 
(I). Inte mot ett traditionellt, icke befint-
ligt militärt hot, utan mot de hot som kan 
föranledas av kraven på att kunna genom-
föra internationella insatser i allt svårare 
miljöer. Det ger oss också en förbättrad 
förmåga att möta hot i vårt närområde 
på lite kortare sikt (II). Hur utvecklingen 
kommer att bli på längre sikt är naturligtvis 
mycket svårt att förutse. ”Att spå är svårt, 
särskilt om framtiden”, konstaterade redan 
Falstaff, fakir. Men den uppbyggnad och 
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konsolidering av insatsförsvaret som nu 
sker bör ge oss en godtagbar förmåga att 
möta olika utvecklingar på sikt (III).

Jag återkommer längre fram till de krav 
på operativ förmåga som representeras av 
de romerska siffrorna i fi guren, och hur de 
utgående från när i tiden de måste kunna 
uppfyllas ligger till grund för avvägningen 
av Försvarsmakten i dag.5 Vidare om 
Försvarsmakten kan innehålla respektive 
förmåga.

Försvarsmaktens uppgifter och 
kraven på operativ förmåga
Allmänt om hur uppgifterna regleras
För Försvarsmakten har inte riksdagens 
beslut eller Försvarsberedningens rap-
porter någon formell betydelse även om 
de på ett mera allmänt plan har en bety-
delse för att rätt kunna uppfatta vad som 
förväntas. Det är viktigt att hålla i minnet. 
Försvarsmakten är underställd regeringen 

5  Om kraven på operativ förmåga se regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Försvarsmakten (ESV:s 
hemsida www.esv.se).

Figur 2: Det pedagogiska dilemmat – Försvarsmaktens operativa styrka och hotet.
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och har att verkställa vad denna beslu-
tar. Det är regeringen som skall omsätta 
riksdagens reformbeslut till uppgifter till 
Försvarsmakten och till riktlinjer för dess 
verksamhet. Reformen kvalificeras dock 
till syvende og sidst genom det sätt på vil-
ket Försvarsmakten verkställer uppgifterna 
och efterlever riktlinjerna.

Det finns anledning att erinra om För-
svarsmaktens uppgifter och de krav på 
operativ förmåga som dessa genererar samt 
hur det kommer till uttryck i regeringens 
styrande dokument; Försvarsmaktens in-
struktion och det årliga regleringsbrevet. 
Det är vad Försvarsmakten i grunden 
har att följa. Alltför få synes förstå dessa 
grundläggande förutsättningar.

Mellan dessa två dokument finns ett 
tydligt sammanhang som kortfattat kan 
beskrivas på följande sätt.

Myndighetens instruktion, som utfärdas 
som en förordning inom ramen för reger-
ingens restkompetens, skall ange myndig-
hetens ansvarsområde (vad myndigheten 
är till för) och uppgifter.6 Instruktionen 
gäller tills vidare. Regleringsbrevet anger 
däremot vad regeringen vill att myndig-
heten skall uppnå det kommande året 
inom ramen för det ansvarsområde och de 
uppgifter som anges i instruktionen. Reg-
leringsbrevet är ett ettårigt beslut. Således 
skall de restriktioner och villkor, etc som 
anges i regleringsbrevet endast gälla för 
det år som regleringsbrevet avser.

I instruktionen anges alltså de långsiktiga 
övergripande målen för Försvarsmaktens 
verksamhet (dess raison d´être, om man så 
vill, det som skiljer Försvarsmakten från 
alla andra statliga myndigheter och verk-
samheter) och i regleringsbrevet anges de 
årliga uppdrag som Försvarsmakten skall 
lösa för att vidmakthålla eller efterhand 
uppnå de långsiktiga målen.  

Försvarsmaktens instruktion
I instruktionens portalparagraf (1 §) före-
skrivs att ”grunden för Försvarsmaktens 
verksamhet skall vara förmågan till väpnad 
strid”. 

Det finns en utbredd missuppfattning 
att Försvarsmaktens huvuduppgift är att 
föra väpnad strid. Så är i själva verket inte 
fallet, vilket tydligt framgår av 1 § och 
därpå följande paragrafer. Förmågan till 
väpnad strid är emellertid det som skiljer 
Försvarsmakten från alla andra statliga 
myndigheter. 

Att en Försvarsmakt skall kunna föra 
väpnad strid får i de flesta sammanhang 
anses som självklart, men det ansågs trots 
det nödvändigt att regelfästa detta i instruk-
tionen, eftersom denna grundläggande 
egenskap höll på att hamna i skymundan i 
ominriktningens turbulens. Initiativet till 
att regelfästa förmågan till väpnad strid 
som grund för Försvarsmaktens verksam-
het togs av Försvarsdepartementet och 
inte av Försvarsmakten, vilket kan synas 

6  Försvarsmaktens instruktion anges i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten.



89

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

3-20063-2006

något förvånande. Men det säger en del 
om var fokus i Försvarsmakten låg vid 
aktuell tidpunkt.

Det anförda kan kanske anses som hår-
klyveri av en och annan, men det är viktigt 
att göra en tydlig distinktion mellan å ena 
sidan vad som rent allmänt konstituerar 
behovet av en försvarsmakt och å andra 
sidan vad denna de facto skall göra. An-
nars riskerar fokuseringen på uppgifterna 
att skymmas. Jag återkommer längre fram 
såvitt avser förhållandet mellan å ena sidan 
uppgifterna, som beskriver de effekter som 
Försvarsmaktens verksamhet skall ge, och 
å andra sidan de prestationer som årligen 
måste åstadkommas för att underbygga 
effekterna. 

Hur förmågan till väpnad strid skall 
kunna brukas följer av 2-3 §§. I 2 § fö-
reskrivs om Försvarsmaktens uppgifter. 
Där sägs:

2 § Försvarsmakten skall kunna försvara 
Sverige mot väpnat angrepp var det än 
kommer ifrån. Hela Sverige skall kunna 
försvaras.

Försvarsmakten skall hävda Sveriges 
territoriella integritet.

Försvarsmakten skall bidra till fred och 
säkerhet i omvärlden genom att kunna 
genomföra och lämna stöd till fredsfräm-
jande operationer och säkerhetsfrämjande 
samarbete samt kunna lämna stöd till 
humanitär verksamhet.

Försvarsmakten skall bidra till att stärka 
det svenska samhället vid svåra påfrest-
ningar i fred genom att kunna samverka 
med andra myndigheter och kunna ställa 
resurser till förfogande.

2 § bestämmelser får anses vara de över-
gripande uppgifter Försvarsmakten har.De 
har legat fast, om än i något annan form, 
sedan 1996 års försvarsbeslut som var 
inledningen till den kraftiga neddragning 
och ominriktning av Försvarsmaktens 
operativa styrka och förmåga som vi ser 
i dag i förhållande till tidigare invasions-
försvarsinriktade Försvarsmakt. Det har 
inte ansetts nödvändigt att ändra dessa 
uppgifter som en följd av Försvarsmaktens 
radikala ominriktning. Uppgifterna bekräf-
tades i instruktionen som beslutades 2000. 
Ominriktningen har i stället fortlöpande 
kommit till uttryck i de årliga reglerings-
breven, där kraven på operativ förmåga 
preciseras, liksom hur ominriktningen 
skall genomföras. 

Uppgifterna kan emellertid, med få 
undantag, inte verkställas utan att annat 
författningsstöd finns eller att nya reger-
ingsbeslut fattas. 

Den första uppgiften kräver att de re-
kvisit som framgår av regeringsformens 
10 kap 9 § första stycket är för handen, 
d v s ett faktiskt väpnat angrepp på riket 
skall ha skett.7 

7  Här skall inte närmare analyseras och diskuteras de rekvisit som regeringsformen anger som förutsätt-
ningar för att få sätta in Försvarsmakten eller del därav. Lagrummet är ett barn av sin tid. I skenet av den 
säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen, samt den vidgade synen på Försvarsmaktens roll i stat och 
samhälle, vore därför en författningsöversyn avseende nämnda lagrum på sin plats inom ramen för den 
generella översyn av regeringsformen som nu sker under ledning av förra statsrådet Lars Engkvist.
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Den andra uppgiften regleras i nämnda 
lagrums sista stycke, som säger att reger-
ingen får bemyndiga Försvarsmakten att 
använda våld i enlighet med internationell 
rätt och sedvänja för att hindra kränkning 
av rikets territorium i fred eller under 
krig mellan främmande stater. Närmare 
bestämmelser om hur regeringen bemyn-
digat Försvarsmakten i dessa hänseenden 
föreskrivs i IKFN-förordningen och tillträ-
desförordningen.8 

Den tredje uppgiften kräver i varje sär-
skilt fall regeringsbeslut, som regel efter 
det att regeringen inhämtat riksdagens 
medgivande eller att det annars är medgi-
vet i lag, som anger förutsättningarna för 
åtgärden, eller om det föreligger en skyl-
dighet att lösa uppgiften som en följd av 
internationell överenskommelse eller för-
pliktelse som har godkänts av riksdagen. 

Den fjärde uppgiften, slutligen, kräver 
inte nödvändigtvis regeringsbeslut för att 
verkställas utan följer i allt väsentligt av 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 
som ersatt den tidigare räddningstjänst-
lagen, samt av förordningen (2002:375) 
om Försvarsmaktens stöd till civil verk-
samhet.

I instruktionens 3 § föreskrivs om För-
svarsmaktens operativa förmåga, kom-
petenser och insatsorganisation samt om 
beredskap och operativ planläggning. 
Där sägs:

3 § Försvarsmakten skall ha den operativa 
förmåga, de kompetenser och den insats-
organisation som regeringen beslutar. 
Försvarsmakten skall även upprätthålla 
den beredskap som regeringen beslutar.
    Försvarsmaktens beredskap, organisa-
tion och planläggning skall medge att För-
svarsmaktens förmåga kan anpassas för att 
motsvara förändrade krav och behov.
   Försvarsmakten skall genomföra den 
planläggning och vidta de förberedelser 
som behövs för att kunna lösa myndig-
hetens uppgifter.

Utöver de uppgifter som föreskrivs i 2 § 
anges i 4-6 §§ ett antal andra uppgifter. 
De kan i det här sammanhanget bortses 
ifrån.

I 6 a §, som emellertid är av intresse 
här, föreskrivs att Försvarsmakten skall 
efter särskilt regeringsbeslut delta i inter-
nationella fredsfrämjande och humanitära 
insatser med främst sådana förband som 
anmälts av regeringen till internationellt 
förbandsregister.

Av det ovan anförda framgår att kraven 
på Försvarsmakten i instruktionen är 
allmänt hållna. Det krävs därför att reger-
ingen fyller ut bestämmelserna eller pre-
ciserar dem. Det är framförallt det viktiga 
stadgandet i 3 § som måste preciseras. 

Så sker i det årliga regleringsbrevet samt 
i särskilda regeringsbeslut utgående från 
vad riksdagen beslutat om kraven på det 

8  Förordning (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under 
fred och neutralitet, m m. (IKFN-förordning) samt tillträdesförordningen (1992:118).
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militära försvaret. Det är där som avväg-
ningarna mellan behovet av operativ styrka 
i dag och i framtiden görs och kraven på 
operativ förmåga formuleras. Dessa krav, 
om vilka mera nedan, blir därmed indirekt 
regeringens prioriteringar mellan vilka av 
de ovan angivna uppgifterna som i första 
hand i nuvarande säkerhetspolitiska läge 
skall kunna lösas. När till tiden olika ty-
per av hot kan tänkas uppstå är därvid av 
avgörande betydelse.

Sammanhanget mellan hur resurser 
förs in i verksamheten, hur olika akti-
viteter bedrivs samt vilka resultat som 
förväntas illustreras i Figur 3. Det är bl a 
i det här sammanhanget uppbyggnaden 
av regleringsbrevet skall ses. Det skall 
årligen reglera resurser och regler samt 
vilka resultat som skall uppnås, men 

dessa skall återredovisas i form av vilka 
effekter som uppnåtts för insatta resurser 
och genomförda prestationer. De viktigaste 
prestationerna är – och förblir – levererade 
produkter i form av krigsförband.9

Det förtjänar slutligen att framhållas att 
det inte räcker med att visa att Försvars-
makten har utbildat ett antal förband eller 
uppnått en viss operativ förmåga (3 §). 
Försvarsmakten finns inte för att producera 
militär förmåga utan för att lösa sina fyra 
uppgifter (2 §). Visserligen bör det finnas 
ett kausalt samband mellan operativ för-
måga och dessa fyra uppgifter (mål). Men 
det är en helt annan sak att kunna skapa 
effekt, vilket är ett mått på att uppgifterna 
löses eller på ett trovärdigt sätt kan lösas, 
än att redovisa det bedömda tillståndet i 
respektive operativ förmåga eller antalet 

9  Se om Försvarsmaktens kärnverksamhet i 1 kap. 3 § i Försvarsmaktens föreskrifter (2005:7) om verksam-
heten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning).

 Resursstyrning           Regelstyrning         Resultatstyrning

Inflöde av 
produktions-
resurser
(input)

Processer

Aktiviteter

Produkter

Prestatio-
ner

Effekter
(output)

Figur 3: Styrningen av Försvarsmakten
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förband med en viss krigsduglighet, vilket 
är resultatet av prestationer.10 

Regleringsbrevet
Regleringsbrev är ett utflöde av regerings-
formens (RF) bestämmelser om att riks-
dagen bestämmer hur statens medel skall 
användas (RF 1 kap 4 §) och att regeringen 
styr riket (RF 1 kap 6 §). Riksdagen företar 
budgetreglering före den 1 januari och 
bestämmer därvid till vilka belopp stats-
inkomsterna skall beräknas och anvisar 
anslag till angivna ändamål som tas upp i 
en statsbudget (RF 9 kap 3 §). Budgetbe-
sluten expedieras därefter i skrivelse till 
regeringen. Med stöd av sin restkompetens 
(RF 8 kap 13 §) och bestämmelsen om att 
statens medel står till regeringens disposi-
tion (RF 9 kap 8 §) beslutar regeringen 
regleringsbrev, i vilka myndigheterna 
underrättas om anslagsbesluten samt de 
närmare föreskrifterna om hur anslagen får 
disponeras. Den dispositionsrätt som enligt 
huvudregeln tillkommer regeringen inne-
bär inte att regeringen fritt får förfoga över 
statens tillgångar; tvärtom är regeringen i 
hög grad bunden av vad riksdagen beslutat 
såvitt avser de anvisade anslagens belopp 
och ändamål (RF 9 kap 2 §).11

Regleringsbrevet är ett av de viktigaste 

instrumenten för regeringens styrning av 
myndigheterna i syfte att nå de politiska 
målen inom de ekonomiska ramar som 
riksdagen fattat beslut om. Reglerings-
brevet skall ha sin utgångspunkt i de mål 
som riksdagen beslutat om, d v s i vilka 
effekter som skall uppnås som en följd av 
den förda politiken. En viktig grund för 
den redovisning av resultat som regeringen 
sedan skall göra till riksdagen är de krav på 
återrapportering från myndigheterna som 
anges i regleringsbrevet.

Regleringsbrevet skall ge ett tydligt 
uttryck för resultatstyrningen och den fi-
nansiella styrningen, d v s vad skall uppnås 
under året till vilken högsta kostnad. Reg-
leringsbrevet ger uttryck för dessa båda 
delar av regeringens samlade ekonomiska 
styrning genom att i en verksamhetsdel 
reglera verksamhetsstyrningen, som 
huvudsakligen speglar regeringens resul-
tatstyrning av myndigheten och dess verk-
samhet, och i en finansiell del, som speglar 
regeringens behov av finansiell styrning i 
förhållande till myndigheten. Innehållet i 
regleringsbrevet skall ligga inom ramen 
för myndighetens instruktion och de beslut 
som har fattats av riksdagen.

I regleringsbrevet anger regeringen bl a 
kraven på operativ förmåga samt ett här-

10 Se för detta bl a Stockholms universitets Akademin för ekonomistyrning i staten, rapport 2005 ”Från 
prestationsstyrning till effektstyrning – förändrad ägarstyrning av Försvarsmakten via omvägens strategi 
och Picasso för att nå ut till medborgarna”. Jfr. också Årsredovisning 2005 (www.mil.se, sökord Årsredo-
visning), huvuddokumentet s 6 ff. Inom Försvarsmakten implementeras nu en styrmodell som har som 
utgångspunkt att vrida fokus från resurser (input) till produkter och prestationer (output) som ger begärda 
effekter (outcome) (jfr Figur 3).

11  Se Strömberg, Håkan: Sveriges författning , s 110 ff, 16 u Studentlitteratur, Lund 1998.
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emot svarande antal krigsförband, d v s på 
de prestationer och produkter som skall ge 
de effekter som krävs för att uppgifterna i 
instruktionen skall anses kunna lösas. Det 
är ”kärninnehållet” i regleringsbrevet. 

I det följande skall därför dessa krav på 
operativ förmåga presenteras närmare och 
vilka konsekvenser de har för avvägningen 
av Försvarsmakten, främst vad avser an-
talet krigsförband samt hur den operativa 
förmågan i olika avseenden bidrar till att 
Försvarsmaktens uppgifter kan lösas. Att 
Försvarsmakten ger den effekt som stats-
makter och medborgare kan förvänta sig 
för satsade resurser.

Vad krävs för att Försvarsmakten skall 
kunna lösa sina uppgifter över tiden? 
Särskilt om kraven på operativ förmåga
Kraven på operativ förmåga är enkelt ut-
tryckt grupperade i tre tidsblock. I figur 2 
ovan är förmågorna inlagda på en tidsaxel 
med angivande av de romerska siffror 
som framgår i det följande vid respek-
tive förmåga. Utan att det uttalas direkt i 
regleringsbrevet får det, med hänsyn till 
nuvarande omvärldsläge och regering-
ens uttalande i budgetpropositionen för 
budgetåret 2006 avseende utgiftsområde 
6, anses att kraven på operativ förmåga 
prioriteras i ordning I, II och III. Kraven 
på operativ förmåga har naturligen, och 

som framgått ovan, en stark koppling till 
Försvarsmaktens uppgifter. Den indirekta 
prioriteringen av dessa sker längs samma 
tidsaxel som gäller för kraven på operativ 
förmåga. 

I nämnda proposition uttalar regeringen 
den indirekta prioriteringen sålunda:12

Regeringens bedömning är att insats-
förbanden13 skall prioriteras vad gäller 
utveckling och vidmakthållande. Där-
med prioriteras territoriell integritet och 
internationella insatser före nationell 
krishanteringsförmåga på sikt.

 Det innebär att av ovan angivna fyra upp-
gifter, så ges uppgiften att kunna försvara 
Sverige mot väpnat angrepp var det än 
kommer ifrån – i dag mycket avlägset – för 
närvarande naturligen en lägre prioritet 
än uppgifterna att kunna hävda Sveriges 
territoriella integritet samt att kunna bidra 
till fred och säkerhet i omvärlden genom 
att kunna genomföra och lämna stöd till 
fredsfrämjande operationer och säkerhets-
främjande samarbete samt kunna lämna 
stöd till humanitär verksamhet – i dag 
pågående eller omedelbart förestående.

Det första blocket (I) avser krav på för-
måga här och nu.  

Kravet är att Försvarsmakten har förmå-
ga att hävda Sveriges territoriella integritet 
och att bidra till att förebygga och hantera 

12  A prop s 54.
13  I förhållande till de då aktuella resursförbanden, som inte gavs någon beredskapstid. I Försvarsmaktens 

budgetunderlag för 2007 föreslås att samtliga krigsförband beredskapssätts, men det torde knappast för-
ändra den angivna direkta prioriteringen mellan kraven på operativ förmåga och därmed indirekt mellan 
Försvarsmaktens uppgifter.
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kriser i vår omvärld genom att medverka 
i fredsfrämjande insatser.

Av kravet följer bl a att Försvarsmakten 
skall kunna upptäcka hot mot Sverige. 
Kränkningar i luftrum och av sjöterrit-
orium skall kunna upptäckas och avvisas. 
Andra myndigheter skall kunna bistås vid 
skyddandet av viktiga samhällsfunktioner 
och infrastrukturer vid hot eller insatser 
mot civila mål, vid insatser mot terrorism 
eller sabotageverksamhet. Bidrag skall 
kunna lämnas till samhällets samlade 
förmåga att hantera svåra påfrestningar i 
fred. Vidare skall Försvarsmakten bidra 
till att förebygga och hantera kriser i vår 
omvärld samt medverka i fredsfrämjande 
insatser över hela skalan av uppgifter, i 
Europa och globalt. Kraven på uthållig-
het i insatserna, samt hur snabbt de skall 
kunna genomföras, kan variera. Härvid 
skall Försvarsmakten kunna inhämta och 
analysera utvecklingen avseende aktörers 
avsikter av betydelse för Sveriges och 
EU:s medverkan i fredsfrämjande insatser. 
Vidare skall Försvarsmakten i samverkan 
med andra länder kunna planera, leda och 
följa upp deltagande i insatser samt avdela 
styrkebidrag till insatser. Försvarsmakten 
skall avslutningsvis samtidigt kunna pla-
nera, leda och genomföra två insatser av 
bataljons storlek varav, från och med 2008, 
en skall kunna utgöras av den svenska 
delen av den nordiska snabbinsatsstyrkan. 
Samtidigt skall mindre förbandsenheter 
kunna sättas in i ytterligare tre insatser. 
Såväl insatser av bataljons storlek som 
insatser med mindre förbandsenheter skall 
kunna ske med kort förvarning.

Kravet, främst vad avser att kunna hävda 
den territoriella integriteten och att samti-
digt kunna sätta in tre mindre enheter och 
därutöver en bataljon samt, temporärt, en 
stridsgrupp internationellt, bestämmer i 
avgörande grad den nu beslutade insats-
organisationen.

Det andra blocket (II) avser kraven på 
förmåga på lite sikt, d v s i allt väsentligt 
inom loppet av något år.

Kravet är att Försvarsmakten har för-
måga att vid ett försämrat omvärldsläge 
kunna hantera händelseutvecklingar och 
hot som kan drabba Sverige samt kunna 
öka förmågan till internationella insatser.

Kravet innebär att Försvarsmakten kon-
tinuerligt skall följa omvärldsutvecklingen, 
analysera aktörers verksamheter, förmåga 
och avsikter bl a i syfte att ge underlag 
för beslut om höjning av Försvarsmak-
tens operativa förmåga nationellt eller 
internationellt eller båda. Efter beslut 
skall Försvarsmakten höja beredskapen i 
insatsorganisationen för att kunna hantera 
allvarliga hot mot vår säkerhet eller för att 
kunna förstärka pågående internationella 
insatser. Försvarsmakten skall kunna möta 
ökade krav på att skydda verksamhet eller 
objekt samt kunna bistå andra myndighe-
ter, bland annat vid insatser mot terrorism 
eller sabotageverksamhet.

Kravet aktualiseras t ex vid en hastigt 
uppblossande militär konflikt i vårt när-
område. De scenarier som kravet måste 
kunna möta är för de flesta i dag mycket 
osannolika. Icke desto mindre måste de 
kunna hanteras. Ett memento värt att notera 
i sammanhanget är att de baltiska staterna 
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prioriterar sitt medlemskap, och sina där-
med sammanhängande åtaganden, i NATO 
före medlemskapet i EU. Finland håller en 
NATO-anslutning öppen. Rysslands av-
stängning av gasleveranserna vintern 2006 
till Ukraina är, om än inte ett mene tekel, 
så i vart fall ett tillräckligt oroväckande 
tecken på hur den forna supermakten söker 
att göra sin tyngd gällande regionalt.

Det tredje blocket (III) avser kraven på 
förmåga på längre sikt, d v s tio år eller 
längre.

Kravet är att Försvarsmakten har för-
måga att efter allvarlig och varaktigt för-
sämrad omvärldsutveckling och succes-
siva beslut av regering och riksdag kunna 
utveckla förmåga att möta olika former av 
mer omfattande militära operationer som 
hotar Sveriges fred och självständighet.

Kravet innebär att Försvarsmakten skall 
upprätthålla grundläggande kompetenser 
för att på lång sikt kunna utveckla för-
mågan att möta mer omfattande militära 
operationer.

Kravet att ha ”förmåga att utveckla för-
måga” är olyckligt formulerat och ägnat 
att förvirra om den sannolika innebörden. 
Rimligen bör här förstås att kravet på 
Försvarsmakten är att ha en redan i dag 
inneboende förmåga och flexibilitet att 
efterhand kunna växa eller ominriktas 
beroende på hur ett hot mot Sveriges fred 
och självständighet utvecklas.14 Kravet 
borde därför formuleras som förmåga att 
efter allvarlig och varaktig försämrad 

omvärldsutveckling och successiva be-
slut av regering och riksdag kunna möta 
olika former av mer omfattande militära 
operationer som hotar Sveriges fred och 
självständighet. 

Kravet bestämmer den bredd på kom-
petens som Försvarsmakten behöver 
upprätthålla för att i första hand möta ett 
förnyat existenshot, liknande det vi levde 
under efter andra världskriget och fram till 
1992, då Sovjetunionen kollapsade. 

Det rimligaste scenariot, ur vilket ett 
sådant hot kan utvecklas, är hur Ryssland 
kommer att förhålla sig framöver politiskt 
och militärt till Europa och USA. Här skall 
inte tänkbara sådana utvecklingar skissas. 
Det bör räcka med att konstatera att det 
är från Ryssland som ett tänkbart förnyat 
existenshot mot oss, och därmed mot öv-
riga Europa, kan uppstå. Bismarcks uttal-
ande, att ”i politiken är endast geografin 
konstant”, torde alltjämt äga sin giltighet 
inför ett uppväxande existenshot. Att nå-
gon annan än en mycket stark nationalstat 
skulle kunna utöva ett sådant hot får anses 
som uteslutet.

Det är det här kravet som ofta anförs 
som grund för att Försvarsmakten är för 
liten och för tandlös. Kritikerna menar att 
den lilla och tandlösa organisationen inte 
utgör en tillräcklig bas för att i framtiden, 
om behov uppstår, kunna tillväxa i styrka. 
Dessutom finns det en brist på utbild-
ningsanstalter efter alla nedläggningar 
av fredsetablissement som i praktiken 

14  Jfr också här ledamoten Lönnboms slutsatser avseende detta förhållande i  aa s 79 ff och s 91 f.
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omöjliggör en sådan tillväxt. Vidare att ett 
existenshot kan uppstå mycket snabbare 
än vad vi kan föreställa oss och att vi ana-
logt därmed redan nu bör ha en väsentligt 
större organisation för att kunna möta ett 
sådant hot. 

Vad kritikerna emellertid synes bortse 
från är den mänskliga naturens inneboende 
instinkt att när ett hot försvinner sänka 
garden. Vi får nöja oss med att ha en bra 
brandförsäkring och väl fungerande brand-
varnare installerade i vårt hus. Tills vidare 
får vi avstå från att kräva att brandkåren 
dessutom står beredd redan nu vid just vårt 
hus om det skulle börja brinna.

Den intressanta frågan är då om För-
svarsmaktens organisation i dag, trots sin 
jämfört med tidigare ringa numerär, är 
tillräckligt stor för att bibehålla kompeten-
sen och förmågan att kunna tillväxa om så 
skulle behövas. Om den utgör en tillräck-
lig brandförsäkring och om erforderliga 
brandvarnare är installerade.

Allmänt om behovet av förband
Insatsorganisationen
Innan en sådan analys görs finns det 
anledning att närmare redogöra för den 
insatsorganisation som regeringen bedömt 
som nödvändig att Försvarsmakten skall 
ha för att kunna lösa sina uppgifter och 
fylla kraven på ovan angiven förmåga med 
innehåll. Insatsorganisationens viktigaste 
förband anges i regleringsbrevet.15 De är:

• åtta mekaniserade bataljoner
• en luftburen bataljon
• tre säkerhetsbataljoner
• två artilleribataljoner
• fyra luftvärnsbataljoner
• tre ingenjörbataljoner
• två underhållsbataljoner
• två sjöstridsflottiljer om vardera en 

korvett- och en minröjningsdivision
• en ubåtsflottilj om fyra ubåtar
• en amfibiebataljon
• en marin basbataljon
• fyra JAS 39-divisoner
• en transportflygdivision om åtta flyg-

plan tp 84 Hercules
• en stridslednings- och luftbevaknings-

bataljon
• två flygbasbataljoner.

Härtill kommer ett antal lednings-, un-
derrättelse- och logistikförband, bl a tre 
stridsgruppstaber för ledning av samman-
satta styrkor ur alla försvarsgrenar.

Vidare tillkommer 2008-2009 en nordisk 
stridsgrupp med tio dagars insatsberedskap 
där kärnan utgörs av en svensk bataljon, 
sammansatt av kompanier ur två av de me-
kaniserade bataljonerna och den luftburna 
bataljonen som anges ovan. Avsikten 
är att styrkan återigen skall organiseras 
under 2011 inom ramen för det rullande 
beredskapsschemat inom EU, såvitt avser 
stridsgrupperna som sätts upp av medlems-
staterna.

2005 års värdering av insatsorganisa-

15  Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Försvarsmakten bilaga 10.
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tionen visar att andelen förband med be-
redskapstid på upp till ett år som uppfyller 
ställda krav är påtagligt högre än vad som 
visats i tidigare års värdering. Värderingen 
visar på en positiv utveckling för Försvars-
maktens förband.16  

Förband anmälda till internationella 
styrkeregister
Ur ovan angiven förbandsmassa hämtas 
insatsförband till bl a EU:s militära styrkere-
gister. 2000 beslutade regeringen att från 2003 
kunna ställa förband till EU:s förfogande 
inom ramen för dess krishanteringsstyrka. 
Genom beslut 2001 och 2003 utökades an-
talet förband på förslag av Försvarsmakten. 
Efter förslag från Försvarsmakten beslu-
tade regeringen den nu gällande anmälan 
till EU:s militära styrkeregister.17 Registret 
upptar följande svenska förband med 30 
dagars beredskap:

• specialförband
• mekaniserat kompani från den 1 januari 

2007 
• ledningsresurs bestående av stabsof-

ficerare med bland annat kompetens för 
civilmilitär samverkan 

• militära observatörer 
• mekaniserad bataljon 
• ingenjörkompani med ammunitions- 

och minröjningsförmåga 
• militärpolisförband 
• NBC-insatsstyrka 

• artillerilokaliseringsradargrupp 
• jägarpluton 
• korvettförband bestående av två korvet-

ter av omväxlande Stockholms- och 
Göteborgsklass med ett stödfartyg 

• sjöminröjningsförband bestående av 
två minfartyg av Landsortklass och ett 
ledningsfartyg 

• ubåtsförband med en ubåt samt en land-
buren stödenhet 

• flygförband med åtta JAS 39 Gripen 
med spanings-, luftförsvars- och mark-
målsbekämpningskapacitet 

• flygförband med fyra Tp 84 Hercules 
med transport- och sjuktransportför-
måga 

• signalspaningsflygplan S 102B som na-
tionell resurs med basering i Sverige 

Dessutom har med 90 dagars beredskap 
anmälts till registret följande förband ur 
insatsorganisationen:

• mekaniserad bataljon
• stridsvagnskompani med stridsvagns-

transportpluton (2008-01-01)
• luftvärnspluton (2008-01-01)
• flygbasförband (2007-01-01)

I denna styrka finns de delar som bildar den 
nordiska stridsgruppen, i vilken en svensk 
bataljon m m utgör kärnan, som skall ha tio 
dagars beredskap fr o m den 1 januari 2008 
t o m den 30 juni 2008. Därefter avses den 

16  Årsredovisning 2005 (www.mil.se, sökord Årsredovisning), huvuddokumentet s 7.
17 Regeringsbeslut 17 2006-03-23 Fö2006/27/SI (delvis) ”Anmälan till EU:s militära styrkeregister för 

krishantering”.
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svenska bataljonen i denna styrka att kon-
trakteras för en ny beredskapsperiod.

Förbanden skall under de perioder då 
de inte är insatta, eller under reorganisa-
tion efter insats, ha 90 dagars beredskap 
och kunna påbörja genomförandet av 
anbefallda krishanteringsuppgifter i ett 
insatsområde inom 120 dagar. Senast 12 
månader efter insats skall förbanden vara 
klara för ny insats.

I enlighet med EU:s generella krav skall 
förbanden utvecklas mot 12 månaders 
uthållighet. Regeringen har uppdragit 
åt Försvarsmakten att inom tilldelade 
ekonomiska ramar vidta åtgärder, så att 
kraven för dessa förband tillgodoses och 
att utveckling av förbanden sker i enlig-
het med EU:s koncept och i enlighet med 
standarder som nyttjas i NATO/PFF:s 
interoperabilitetsarbete.18

Kan Försvarsmakten utveckla tillräcklig 
effekt?
Fråga uppkommer då om den ovan angivna 
insatsorganisationen är tillräcklig för att 
Försvarsmakten skall kunna lösa sina 
uppgifter, d v s om organisationen är rätt 
dimensionerad mot de krav som ställs på 
Försvarsmakten i dag, dels för omedelbara 
insatser främst inom ramen för kravet att 
kunna hävda den territoriella integriteten 
och att samtidigt utomlands kunna sätta in 
tre mindre enheter och en bataljon under 
längre tid samt, temporärt, en stridsgrupp, 

dels för att på sikt kunna möta mera om-
fattande militära operationer som hotar 
Sveriges fred och självständighet, d v s 
ett existenshot.

Att den ovan angivna organisationen är 
kraftigt överdimensionerad mot ett exis-
tenshot som inte finns torde stå lika klart 
som att den är underdimensionerad mot ett 
sådant hot om det återigen skulle uppstå. 

Det är det här förhållandet som avväg-
ningen mellan olika typer av resurser och 
deras numerär kokar ner till. Hur mycket 
skall satsas här och nu och hur mycket skall 
satsas på framtiden?

Jag menar, utgående bl a från Försvars-
maktens årsredovisning för 2005,19 att 
organisationen som anges ovan i huvudsak 
är rätt dimensionerad för att kunna inne-
hålla i första hand de omedelbara krav 
som finns på Försvarsmakten (jfr operativ 
förmåga I) och att denna förmåga ger 
effekten att Försvarsmakten kan hävda 
Sveriges territoriella integritet och bidra 
till fred och säkerhet i omvärlden genom 
att kunna genomföra och lämna stöd till 
fredsfrämjande operationer och säkerhets-
främjande samarbete, inklusive lämna stöd 
till humanitär verksamhet.

I huvudsak, därför att det sannolikt vore 
önskvärt att tillföra någon eller några 
markstridsbataljoner till för att säkerställa 
en kontinuerlig insats utomlands av de 
styrkor som regeringen kräver. Det är i 
första hand markstridsförband som efter-

18  För detta stycke och de två närmast föregående se a regeringsbeslut
19  Årsredovisning 2005 (www.mil.se, sökord Årsredovisning), huvuddokumentet s 7 f.
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frågas för de internationella insatserna, 
och jag ser en inte obetydlig risk för att 
markstridsförbanden kan komma att bli 
överintecknade. Ett förband som ännu inte 
tagits upp i styrkeregistret är amfibiebatal-
jonen, vilket, om så sker, lättar bördan på 
övriga förband. Förbandet är ett mycket 
kvalificerat och allsidigt markstridsförband 
med unika kompetenser för vissa typer av 
insatsområden.

Försvarsmaktens operativa förmåga att 
vid ett försämrat omvärldsläge kunna han-
tera händelseutvecklingar och hot som kan 
drabba Sverige samt att kunna öka förmå-
gan till internationella insatser (jfr operativ 
förmåga II) uppvisar några brister, som 
nedsätter handlingsfriheten och förmågan. 
Uppgifterna kan med vissa begränsningar 
i huvudsak lösas. De krav som ställs vid 
ett försämrat omvärldsläge innebär inte att 
ny förmåga behöver skapas, men däremot 
kan ett försämrat omvärldsläge medföra 
att en större mängd resurser måste finnas 
användbara direkt.

I övrigt har organisationen, trots sin 
ringa numerär, enligt min mening en till-
räcklig bredd för att kunna utgöra en bas 
för en eventuell tillväxt om behovet skulle 
uppstå (jfr operativ förmåga III). Ingen av 
de grundläggande kompetenser för strid 
och underhåll i olika miljöer som bestäms 
av det territoriella försvaret av Sverige 
saknas i dagens förbandsmassa. Det bör 
ge oss goda möjligheter att uppnå effekten 

att kunna försvara Sverige vid ett väpnat 
angrepp, under förutsättning att vi får de 
politiska beslut som en tillväxt kommer att 
kräva för att möta ett ökande existenshot. 
En sådan strid kommer vi säkert heller inte 
att behöva utkämpa ensamma.

Sverige är i praktiken inte längre militärt 
alliansfritt även om vi i förhållande till 
NATO formellt står utanför Atlantpakts-
fördraget, och då främst de ömsesidiga 
försvarsförpliktelserna enligt fördragets 
artikel 5. Men de förpliktelser Sverige 
iklätt sig genom EU-medlemskapet och 
inom den s k PARP-processen innebär 
långtgående militära åtaganden som ef-
terhand skapar ett mönster som är svårt att 
skilja från det mönster som normalt präglar 
en militärallians.20 Sveriges agerande vis-
avi NATO har skapat en säkerhets- och 
försvarspolitisk bundenhet som de facto 
gör allt tal om militär alliansfrihet till en 
illusion. Svenska förband är mer NATO-
interoperabla än många NATO-medlem-
mars förband.

 I förhållande till EU är vi helt bundna av 
de förpliktelser som medlemskapet inne-
bär, bl a såvitt avser de militära åtaganden 
som utvecklats genom att Sverige som 
s k Frame Work Nation åtagit sig att sätta 
upp en av EU:s elva stridsgrupper. Till det 
militära styrkeregistret har vi, som fram-
gått ovan, anmält efter våra förhållanden 
relativt stora styrkor sammansatta ur alla 
försvarsgrenar. Att vi skulle motsätta oss 

20  Planning and Review Process. PARP syftar till att samordna till Nato anslutna partnerskapsländer, bland 
vilka Sverige sedan 1995 är ett, vad avser bidrag med förband, interoperabilitet och övningar. PARP är 
enkelt uttryckt en kopia på den för Natostaterna tvingande Nato Force Planning Process.
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militära insatser inom ramen för unionens 
grundläggande säkerhet och bevarande, 
om hot mot denna skulle uppstå, får vidare 
betraktas som uteslutet. Frågan om militär 
alliansfrihet eller inte – såväl ur ett unions-
perspektiv som ur ett NATO-perspektiv 
– är därmed hypotetisk och i den verkliga 
världen i grunden irrelevant.

Om förbandens kvalitet bör för närva-
rande inga tveksamheter råda, vare sig 
vad gäller materiel eller personalens ut-
bildningsståndpunkt. Svenska förband har 
bland världens bästa materiel. Förbandens 
utbildningstider har höjts från tidigare 7,5 
månader till 11-15 månader för de meniga. 
Förmågan till strid i samverkan med andra 
nationers förband är i stadigt ökande och 
sådana övningar utgör nu ett naturligt in-
slag i förbandens verksamhet.21

Lovorden över de insatta svenska för-
banden från såväl befälhavare i fält (Force 
Commanders) som från de organisationer 
som ansvarar för insatserna är legio. Som 
exempel kan bl a nämnas att Sveriges tre 
truppinsatser i Afrika de senaste tre åren 
har gett oss ett mycket gott renommé i 
New York, i de afrikanska länderna där 
vi har deltagit, inom EU samt inom andra 

OECD-länder. Ett renommé grundat på vad 
de svenska förbanden faktiskt åstadkommit 
under mycket svåra fältförhållanden. I FN 
värderas ett land genom sitt aktiva enga-
gemang i insatserna, främst med trupp. 
De flesta länder deltar med civilpoliser 
och militärobservatörer, men de reella 
truppbidragen är mycket sparsamma från 
OECD-länderna. Våra truppbidrag med en 
flygfältsenhet och specialförband i Kongo 
och med en kvalificerad, mekaniserad 
reserv i Liberia har gett oss en tätposition 
bland OECD-länderna, även om bidragen 
inte varit stora till volymen.22

Vid en samlad bedömning får mot bak-
grund av ovanstående anses att Försvars-
makten kan utveckla den effekt som krävs 
utgående från de uppgifter Försvarsmakten 
har i instruktionen och med den prioritering 
som sker av dessa utgående från kraven på 
operativ förmåga i regleringsbrevet. 

Vissa brister finns förvisso, men de är 
inte större än att de bör kunna åtgärdas i 
den normala planeringen och utvecklingen. 
För den tyngsta av uppgifterna – att kunna 
försvara Sverige mot ett väpnat angrepp 
varifrån det än kommer – krävs att den po-
litiska och militära ledningen har förmåga 

21  Se huvuddokumentet och bilaga 5 i Försvarsmaktens årsredovisning 2005 (Försvarsmaktens hemsida 
www.mil.se sökord Årsredovisning).

22  Översten Sverker Ulving i sin rapport den 31 mars 2006 efter fyra års tjänstgöring vid Sveriges ständiga 
representation vid Förenta Nationerna. Av rapporten framgår också att FN för närvarande har 90 000 
personer insatta i 18 globala insatser. Av denna personal utgör OECD-ländernas personal 5 250 personer, 
d v s ca sju procent. De stora truppbidragen kommer från Asien, Afrika och Sydamerika, vilket skapar ett 
trovärdighetsproblem. OECD-länderna i säkerhetsrådet beslutar om dynamiska, farliga insatser i vilka de 
själva inte deltar. Den mångomtalade FN-byråkratin förmår att med ca 600 stabspersonal (DPKO) leda 
90 000 man. Ca 12 personer leder 5 000 rotationer av truppkontingenter varje år, d v s lika många som 
USCENTCOM leder – med en stab som innehåller ca 1 000 personer bara för denna uppgift.
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att rätt tolka den säkerhetspolitiska utveck-
lingen och vidta adekvata åtgärder med 
anledning av denna. Alla sådana åtgärder 
bör ske i samklang med motsvarande 
åtgärder inom EU. Ett isolerat hot mot 
Sverige bör inte utgöra en planeringsgrund 
för försvaret.

Särskilda områden som bör 
uppmärksammas
Det finns två områden som förtjänar sär-
skild uppmärksamhet. Det ena rör antalet 
förband i insatsorganisationen och deras 
beredskap. Det andra rör hur förbanden 
skall personalförsörjas.

Antalet förband är, som framgått ovan, 
enligt min mening tillräckligt till omfång 
och kvalitet för att Försvarsmakten skall 
kunna lösa sina uppgifter. Det finns vissa 
frågetecken kring framförallt uthålligheten 
i de internationella insatserna som måste 
rätas ut. Vidare har vissa förband en för 
låg beredskap för att Försvarsmakten skall 
kunna uppfylla fullt ut de krav som ställs 
att vid ett försämrat omvärldsläge kunna 
hantera händelseutvecklingar och hot 
som kan drabba Sverige samt att kunna 
öka förmågan till internationella insatser 
(jfr operativ förmåga II). De ekonomiska 
ansträngningar som krävs för att komma 
till rätta med dessa brister är, enligt min 
mening, överkomliga. Uthålligheten 
bör kunna lösas genom att utnyttja fler 
förband för de internationella insatserna, 
bl a amfibiebataljonen, som nämnts ovan. 

Vad gäller en utökning av antalet bered-
skapssatta förband, så pågår ett arbete 
inom Försvarsmakten med att öka antalet 
förband med högre beredskap. Resultatet 
av det arbetet framgår av Försvarsmaktens 
budgetunderlag för 2007 som lämnades till 
regeringen den 25 april.23

Personalförsörjningen utvecklas inom 
ramen för ett nytt personalförsörjnings-
system till mot en allt högre andel soldater 
och sjömän som anställs under kort tid (f n 
medger kollektivavtalet upp till två år) 
eller som kontrakteras för en viss period 
utan att vara anställda. Den förstnämnda 
kategorin återfinns i de förband som har 
tio dagars beredskap och den sistnämnda 
i de förband som har 30 dagars beredskap. 
Lönekostnaderna för dessa sammantaget 
ca 200 soldater och sjömän är beräknade 
till ca 800 miljoner kronor per år. 

Jag menar att steget nu bör tas att fullt ut 
yrkesanställa all personal i Försvarsmak-
ten. Jag har tidigare i en artikel i KKrVAHT, 
2. häftet 2003 anfört de bärande motiven 
för en sådan övergång till ett professionellt 
försvar. De motiven – flexibilitet, anpass-
nings- och tillväxtförmåga, kostnadsef-
fektivitet, legitimitet och insatsförmåga 
– kvarstår, och är än starkare nu i skenet 
av de ökade ambitionerna från regeringens 
sida avseende de internationella åtagan-
dena. Det är bara en tidsfråga innan vi 
får ”soldiers for all seasons”, gripbara här 
och nu.

23  HKV 2006-04-25 23 383:66586 Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2007 med särskilda redovis- 
ningar huvuddokumentet s 43 f.
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Några avslutande reflexioner
Den genomgripande ominriktning av För-
svarsmakten – det paradigmskifte – som 
skett med start i försvarsbesluten 2000 och 
2001 är den största förändringen av svenskt 
försvar sedan Sverige slutligen släppte 
alla stormaktsambitioner efter Finska kri-
get 1808-09 och drog sig tillbaka på den 
skandinaviska halvön. De stormakter och 
de konfliktorsaker som fanns i Europa då 
kvarstod för övrigt i allt väsentligt fram till 
Sovjetunionens upplösning.

De säkerhets- och militärpolitiska grun-
derna för formandet av ett svenskt försvar 
– tidigare i praktiken helt inriktat på försvar 
mot ett angrepp från Ryssland eller dess 
arvtagare Sovjetunionen, även om hotet 
från Tyskland spelat en kortvarig roll i den 
operativa planläggningen – blev därmed 
så radikalt förändrade att ett fasthållande 
av den tidigare försvarsstrukturen- och 
inriktningen, med dess 200 år på nacken, 
skulle ha blivit en anakronism. Till detta 
skall läggas medlemskapet i den Europe-
iska unionen, med dess krav på solidaritet 
mellan medlemsstaterna. Sverige stod inte 
längre ensamt. En förändring blev nöd-
vändig. Som framgår av Figur 2 ovan, så 
reagerade Sverige sent på det förändrade 
säkerhets- och militärpolitiska läget i Eu-
ropa. Därmed kanske åtgärderna fick en ef-
fekt närmast liknande den när man försöker 
få ut ketchup ur en ketchupflaska. Korken 
öppnades 1996, men skakningarna pågick 
fram till 2000. Då kom allt på en gång. 
Det är då inte förvånande att detta orsakat 
turbulens och vilsenhet hos alla berörda; 
politiker och militärer och, kanske inte 

minst, den allmänhet för vilken försvaret 
skall vara en nytta och en yttersta garant 
för statens bevarande.

Ominriktningen är nu på god väg att 
genomföras. Den stöds av ett modernt, 
krigsförbandsorienterat internt regelverk 
som ger de verktyg som resultatansvariga 
chefer behöver för att kunna rikta fokus på 
kärnverksamheten.

Vid samtal med ett antal regementsche-
fer nyligen växte följande bild av verksam-
heten fram inom den del av organisationen 
som till sist ändock betyder något. Den 
som åstadkommer resultaten. De uppgav:

Målen för ominriktningen är klara och 
entydiga. På regementena sjuder verksam-
heten. Framtidstron är stark bland såväl be-
fäl som värnpliktiga. Beredvilligheten att 
ställa upp på de internationella insatserna 
är stor. Övningsverksamheten är omfat-
tande, såväl i nationell som i internationell 
tappning, och resultaten är goda. Den un-
der våren 2006 genomförda slutövningen 
Combined Challenge i Stockholmsområdet 
och i Östergötland uppvisade kunskaper 
och förmåga i komplexa stridssituationer 
som vi inte varit i närheten av tidigare. För-
ståelsen för ominriktningen är hög, liksom 
för att den Försvarsmakt som nu formas har 
föga att göra med den tidigare. Förmågan 
att kunna genomföra väpnad strid är den 
självklara grunden för all verksamhet, men 
den väpnade striden måste sättas in i sitt 
rätta sammanhang i den kontext Försvars-
makten nu skall kunna verka. 

Jag kan inte föreställa mig att de skulle 
ha uttalat sig som anförts ovan om de 
kände på sig att Försvarsmakten var på fel 
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väg eller att någon försökte slå blå dunster 
i ögonen på dem.

En stor amerikansk president, kanske 
den störste hittills, uttryckte det så här:

You can fool all the people some of the 
time and some of the people all the time, 
but you cannot fool all the people all of 
the time.24

Jag är med rätta övertygad om att våra 
regements- och flottiljchefer och deras 
medarbetare tillhör den tredje kategorin av 
människor som Lincoln berör, och jag är 
lika övertygad om att såväl den politiska 
ledningen av försvaret som överbefälhava-
ren i den här saken har samma insikt som 
Lincoln; you cannot fool all the people all 
of the time.

Regements- och flottiljcheferna med sina 
underställda krigsförbandschefer är nyck-
elpersonerna för att klä ominriktningen 
i kött och blod och föra Försvarsmakten 
framåt. Har de framtidstro, och får de sina 
officerare och soldater och sjömän med 
sig, så bör vi inte hysa alltför stor oro för 
att Försvarsmakten inte är på rätt väg och 
kommer att fortlöpande kunna lösa de upp-
gifter som statsmakterna ålägger den.

Det försvarslösa försvaret är en myt och 
som sådan bör den förpassas till den värld 
i vilken myter hör hemma, sagans värld. 
Försvarsmakten däremot finns i den verk-
liga världen – här och nu 2006. Som sådan 
bör den nu ges allt stöd och all uppmuntran 
för att som avsett kunna utföra sitt viktiga 
värv. Ett värv som ingen annan i staten vare 
sig kan eller skall lösa.

24 Abraham Lincoln i ett tal i Clinton, 8 september 1858 (N.W. Stephenson, Autobiography of A. Lincoln, 
1927).


