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handlingar

Denna redovisning är slutprodukten av 
arbetet med småstatsprojektet inom 

avd I. Arbetet har bedrivits i en arbetsgrupp 
(Anders Carell, Anders Cedergren, Gun
nar Karlson, Gunnar Magnusson, Patrik 
Ahlgren och Ulf Henricsson). Rapportens 
innehåll har diskuterats vid ett antal avdel
ningsmöten. Vid dessa har spännvidden i 
åsikter varit stor och arbetsgruppen har 

bedömt att en rapport som har ett fullstän
digt stöd i avdel ningen skulle bli utslätande 
och inte leda till någon meningsfull debatt. 
Ledamöter med helt avvikande mening 
har haft möjlighet att lämna alternativa 
förslag.

Kärnan i vårt koncept och våra viktigaste 
slutsatser är: 

Det europeiska småstatsprojektet – underlag till 
ett markstridskoncept ”tillsammans med andra”

Årlig redovisning i Kungl Krigsvetenskapsakadmien avd I den 28 
februari 2009 av Anders Carell, Anders Cedergren, Gunnar Karlson, 
Gunnar Magnusson, Patrik Ahlgren och Ulf Henricsson

 • Planeringsförutsättningarna är så osäkra att de allmängiltiga grundläggande 
förmågorna för att föra krig ska  säkerställas. 

• Brigadstrukturen bör utgöra grunden för markstridsförbanden. 
• Ledning av markstridsförband måste bygga på ”uppdragstaktik”, varvid 

föredöme, förtroende, inspiration och motivation måste vara tydligt i 
officerares ledarskap. 

• Begreppet uppskalning är innehållslöst om det inte får förberedas och 
därmed kosta. 

• Långt driven produktionssamverkan har många fördelar, men man måste 
acceptera att den leder till ömsesidigt operativt beroende, vilket reducerar 
den nationella handlingsfriheten. 

• Hög strategisk rörlighet minskar den nödvändiga förmågan att uppträda i 
svåra hotmiljöer. 
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Den övergripande frågan i projektet var 
”på egen hand eller tillsammans.” Inom 
Akademien finns en stor majoritet för 
”tillsammans”. Arbetsgruppens syn på 
frågan är redovisad i den årliga redovis
ningen 2008 och vi har under året stärkts 
i uppfattningen att det inte finns något 
realistiskt alternativ till ”på egen hand”. 
Det senare alternativet kräver ett försvar av 
samma storlek som det avvecklade invasi
onsförsvaret för att ge rimlig säkerhet och 
handlingsfrihet. Arbetsgruppen anser att 
det är helt osannolikt att resurser för detta 
skulle avdelas utan en radikal säkerhets
politisk förändring i vår om värld. Vårt re
sonemang bygger på att ett koncept måste 
vara politiskt möjligt att genomföra. Under 
diskussionerna på avdelningsmötena har 
vi kritiserats för att inte ha gjort någon 
övergripande säkerhetspolitisk analys. Det 
är dock ett mycket medvetet val och en 
avgränsning vi gjort. Vi anser att det är en 
uppgift i första hand för avdelning VI och 
att de analyser som är gjorda av högkvar
teret och försvarsberedningen kan ligga 
till grund för vårt arbete. Ur ett perspektiv 
har vi dock låtit säkerhetspolitik påverka 
försla get. Vi menar att en försvarsmakt 
självklart måste dimensioneras så att sta
ten på ett trovärdigt sätt kan möta även en 
negativ säkerhetspolitisk utveckling. 

Det största problemet vi ser för ett 
alternativ tillsammans med andra är om
världens tvi vel på vår trovärdighet som 
pålitlig part i händelse av krig. Vår historia 
och vår natio nella säkerhetspolitiska debatt 
skapar på många håll tvivel på vår vilja att 

samarbeta när det gäller. Det är t ex svårt 
att se Norges val av framtida stridsflygplan 
som något annat än i första hand ett säker
hetspolitiskt val. 

Arbetsgruppen har inte heller använt 
sig av scenarier. Skälet är att det inte finns 
några självklara och tydliga sådana vilket 
innebär att en dimensionering och struktur 
byggd på scenarier alltid kan ifrågasättas 
genom att scenariot ifrågasätts.

Vi konstaterar vidare att det kommer 
att finnas risker och konfliktanledningar 
i framti den – den eviga freden syns inte 
ens i fjärran. Det finns mot bakgrund av 
ovanstående inte några sakliga skäl för 
att Sverige inte också i framtiden behöver 
moderna allsidiga markstridsförband. 

Arbetsgruppen beskriver ett markstrids
koncept som genom flexibilitet kan an pas
sas till olika utvecklingar och samtidigt 
vara politiskt möjligt. Den politiska 
styr  ningen av för svaret tenderar att vara 
kort siktig och handlar mer om ekonomi 
än om de ofta snabba och oförutsägbara 
förändringarna i omvärlden. Vid ett ökat 
hot kommer därför med största sanno
likhet insikten om att försvarsförmågan 
måste öka för sent för att få effekt av 
fattade beslut i rimlig tid, om inte goda 
förberedelser genomförts. Vi anser därför 
att det bör finnas en reell utbildnings och 
materiell beredskap om det nya begreppet 
”uppskalning” ska ha någon mening. Vi 
delar uppfattningen att samma förband ska 
kunna användas både för det nationella för
svaret och för internationella operationer. 
Det är med andra ord nödvändigt att vänja 
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oss vid att försvaret av Sverige i framtiden 
med största sannolikhet kommer att kräva 
att multinationella operationer genomförs. 
Det är också svårt att se hur vårt försvar i 
framtiden skulle kunna vara helt nationellt 
samti digt som resten av samhället är helt 
beroende av internationellt samarbete. Vi 
konstate rar vidare att det inte går att ha ett 
långt gående rationellt produktionssamar
bete mellan länder och samtidigt förutsätta 
att man har operativ handlingsfrihet med 
det nationella försva ret. Gemensam ut
bildning, övning och logistik skapar ett 
ömsesidigt beroende. Ett sä kerhetspolitiskt 
samarbete som bygger på gemensamma 
resurser i fred måste för att vara tro värdigt 
med stor säkerhet för alla parter gälla både 
i kris och krig. 

För att ge läsarna en uppfattning om 
strukturer och vart vi idag är på väg redo
visas i nästa avsnitt en sammanfattning av 
Försvarsmaktens förslag till inriktnings
proposition. 

Som framgår finns det skillnader mellan 
våra slutsatser och inriktningspropositio
nen.

Arbetsgruppens tidsperspektiv har va
rit borttom 2014 och slutsatserna är inte 
beroende av hur begreppet ”tillsam mans” 
realiseras. De är rele vanta om EU blir 
en försvarsallians, om Sverige går med 
i NATO eller om det nordiska försvars
samarbetet fördjupas operativt. Men de 
är också aktuella i dagens si tuation med 
fortsatt utveckling av EU:s politiska soli
daritet och militära förmåga, nära svenskt 
sam arbete med NATO och planering för 

ett intensifierat nordiskt samarbete. Vilken 
gestalt samarbetet än tar är interoperabili
teten en självklar ut gångspunkt. 

armén idag (2009) och i morgon (2014) 
enligt Försvars   maktens förslag till 
inriktningsproposition 

Politiska styrningar och dess 
konsekvenser 
Behovet av den unika förmåga som mark 
och arméstridskrafter representerar belyses 
i försvarsberedningens rapport, Försvar i 
användning s 38: 

Huvuddelen av framtidens väpnade kon
flikter kommer att äga rum på land. Det 
är där människor lever, bor och knyter 
sina sociala nätverk. Därför är förmågan 
att stödja och genomföra operationer med 
markoperativ tyngdpunkt är prioriterad. 
Det är främst genom att göra uthålliga 
insatser på marken som kriser och kon
flikter kan dämpas och stabilise ras. Med 
markoperativtyngdpunkt ska gemen
samma operationer mot ett strategiskt och 
civilmilitärt helhetsbaserat slutmål ge
nomföras. Syftet är att uppnå eller behålla 
mark operativ kontroll i hela eller delar av 
ett operationsområde, vilket är en förut
sättning för att skapa skydd och säkerhet i 
insatsområdet. Markoperativ kontroll krä
ver uthållig när varo av markstridsförband 
eftersom markstridsförbandens förmåga 
att ta, försvara och kontrollera terräng är 
en förutsättning för gruppering, basering 
och insats av såväl egna markförband som 
sjö och luftoperativa enheter.
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I regeringens ”Planeringsanvisningar 
för Försvarsmaktens underlag för inrikt
ningspro positionen 2009” beskrivs tydligt 
ambitionen. Försvarsmakten ska ha för
måga att stödja och genomföra insatser 
med markoperativ tyngdpunkt och det ska 
finnas kompetens och förmåga att leda och 
genomföra insatser med stridsgrupper på 
brigadnivå.1 Som di mensioneringsgrund för 
Försvarsmaktens insatser är statsmakternas 
krav över tiden att 2 000 personer ska vara 
insatta nationellt och internationellt samt 
att det därutöver ska finnas förmåga göra 
snabba evakuerings och förstärkningsin
satser med ca 300 personer. Försvarsmak
ten ska pe riodvis kunna hålla en planerad 
snabb insatsberedskap motsvarande ramna
tionsansvaret i EU:s stridsgruppskoncept, 
där svensk del av konceptet utgörs av högst 
1 600 personer. 

Uppgifterna som Försvarsmakten ska 
lösa, såväl nationellt som internationellt, 
ställer krav på över tiden tillgängliga mark
stridsförband med förmåga till snabba insat
ser med begränsad varaktighet. Dessutom 
krävs idag stärkt förmåga att kontinuer ligt 
kunna bi dra till långvariga insatser av både 
större och mindre omfattning. 

Troliga men oförutsägbara insatsmiljöer, 
insatsernas bedömda komplexitet i övrigt 
samt höga beredskapskrav ställer samman
taget omfattande kvalitativa krav på våra 
mark stridsförband. Förbandens soldater 
och officerare behöver, förutom relevant 

utrustning, i ännu högre utsträckning än 
under invasionsförsvarets tid kvalitativ 
och kvantitativ ut bildning, övning och 
samträning. Ett gemensamt krav är för
måga att verka över hela konfliktskalan, 
från förtroendeskapande och konfliktföre
byggande åtgärder, skydd av humanitära 
insatser, visa närvaro för att upprätthålla 
territoriell integritet till kvalifice rad väpnad 
strid inom ramen för en fredsframtvingande 
internationell operation eller, då så krävs, 
försvar av territoriet. Alla förband måste ha 
förmåga att tidigt verka i en svår hotmiljö 
men också kunna möta varierande intensitet 
i operationsområdet och därmed ha förmåga 
att eskalera och deeskalera våldsanvändning 
under pågående insats. Huvuddelen av våra 
förband måste ges förmågan att föra väp
nad strid såväl utanför som på det svenska 
territoriet samt måste kunna genomföra 
insatser såväl nationellt autonomt som 
inom ramen för internationell samverkan. 
En bestående del av krigs och konflikters 
natur är osäkerhet och en svårförutsägbar 
insatsmiljö kräver hög grad av flexibilitet 
och anpassningsbarhet. 

Den mycket höga ambitionen vad 
avser användbarhet, tillgänglighet och 
flexibilitet ställer dimensionerande krav 
inom flera områden, såsom till exempel 
personalförsörj ning, organisationsstruk
turer, förbandsutbildning, materielförsörj
ning, interoperabilitet, förmåga till väpnad 
strid och strategisk transportförmåga.

1  Regeringens planeringsanvisningar, 20081106, Fö 2008/3305/MIL



9

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-20092-2009

Utgångspunkt för förändring – 
markstridsförbanden idag

Organisationsstrukturer
Fortfarande består vår insatsorganisation 
av förband som organiserats på samma 
princi piella sätt som under invasionsför
svarets tid. Då förbandsmålsättningar, 
så kallade TOEM,2 utarbetades utgick vi 
från relativt precisa operativa ramvillkor. 
Utfallsrummet var begränsat till strid på 
svenskt territorium inom ramen för försvar 
mot väpnat an grepp av en förmodat känd 
motståndare, en motståndare om vilken 
vi hade en relativt god kunskap avseende 
teknik och taktik. 

De förband som skapades, inklusive för
bandens materiella innehåll, optimerades 
mot att på våra villkor, inom ramen för 
försvar mot väpnat angrepp, möta väl de
finierad motståndare i känd terräng. Detta 
fick till följd att dagens markstridsförband 
har en be gränsad förmåga att flexibelt 
kunna anpassas mot varierande krav på t ex 
verkan, skydd, rörlighet och uthållighet. 

Personalförsörjning
Idag personalförsörjs våra förband via 
värnpliktssystemet. En konsekvens är att 
förband som ska kunna verka internatio
nellt måste personalförsörjas av frivilliga. 
Personalför sörjningen är den enskilt största 
utmaningen då Försvarsmakten transfor
meras från ”förrådsställt invasionsförsvar” 
till ”insatsberett och insatt insatsförsvar”. 

Förband för internationell beredskap 
personalförsörjs idag på i princip två olika 
sätt. Båda sätten inleds med två terminer 
plikttjänstgöring, följd av anställning 
under en tredje, frivillig termin. Vid vissa 
förband anställs därefter soldater för att 
kunna upp rätthålla internationell snabb 
insatsförmåga. Vid andra förband kontrak
teras soldater för något lägre internationell 
beredskap. Anställnings respektive kon
traktstiden löper på 18 månader utöver tiden 
för den tredje terminen.

Försvarsmakten bidrar idag också till lång
variga insatser, så kallade ”rotationsmissio
ner”. De förband som sätts samman finns 
inte i vår insatsorganisation. Förbanden ser 
olika ut i varje missionsområde och föränd
ras också innehållsmässigt mellan rotations
perioderna inom samma mission. Persona
len rekryteras bland annat genom annonser 
i våra dagstidningar och soldater och befäl 
med mycket olika kunskapsnivåer och erfa
renhetsbakgrund snabbutbildas som bäst till 
”acceptabel grundnivå” innan insats.

Numerär och tillgänglighet
Markstridsinsatsförband i nuvarande in
satsorganisation, IO 09, är bland annat

• tre (brigad)stridsgruppsstaber med led
ningsförband, 

• nio manöverbataljoner (sex mekanise
rade bataljoner, två lätt mekaniserade 
batal joner samt en luftburen bataljon), 

• en jägarbataljon,

2 Taktiska Ekonomiska Organisatoriska Målsättningar
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• en underrättelsebataljon,
• en säkerhetsbataljon,
• två militärpoliskompanier, 
• två artilleribataljoner, 
• tre ingenjörbataljoner, 
• tre luftvärnsbataljoner,
• två logistikbataljoner,
• en teknisk bataljon och
• ett CBRNkompani. 

För verksamhet på marken tillkommer, 
utöver ovanstående förband, ytterligare 
led nings och logistikförband samt tillämp
liga delar ur marinens amfibiebataljon. För 
ren nationell verksamhet tillkommer även 
ca 60 hemvärnsbataljoner med varierande 
perso naluppfyllnad och kvalitet.

Totalt är denna organisationsstyrka (ex
klusive hemvärnet) ca 22 500 personer. 
Av den totala volymen markstridsförband 
är det idag endast en mindre del som 
kan nyttjas för högre beredskapsgrader 
internationellt. Den främsta orsaken till 
detta är att personalför sörjningen sker 
via värnpliktssystemet, men också att den 
relativt stora förbandsvoly men är dyr att 
försörja med relevant materiel för insatser 
i internationell miljö. 

Av markstridsinsatsförbandens totalt 
ca 22 500 personer kan ca 4 500 (20 %) 
ges inter nationell beredskap högre eller 
lika med 90 dagar (R90R10) och/eller 
nationell bered skap inom timmar – dygn. 
Ytterligare ca 5 000 (23 %) kan ges natio
nell beredskap inom ett år (R360). Det stora 
flertalet, ca 13 000 (57 %), har för närva
rande inget krav på beredskap i närtid, och 

kan därför påräknas vara fullt operabla först 
betydligt längre än ett år efter beslut. 

Strukturens största svaghet är den låga 
andelen av förband som kan lösa uppgifter 
omedelbart såväl i ett internationellt som 
nationellt sammanhang.

Föreslagen utveckling av markstrids
förbanden
Organisationsstrukturer
Försvarsmakten föreslår i sitt underlag till 
den försvarspolitiska inriktningspropositio
nen, som regeringen lämnade till riksdagen 
den 19 mars 2009, en utveckling av arméns 
typ och krigsförband mot mer flexibla en
heter i en modulärt uppbyggd organisation. 
Syftet är bland annat att kunna sätta samman 
lämpligaste förbandsenhet när uppgift och 
faktorer som t ex geografisk plats, uthål
lighetskrav, motståndare, typ av konflikt, 
anvi sad ekonomi och eventuella samarbets
partners bidrag är kända och värderade.

En kärna av strategiskt och operativt 
lättrörliga enheter med kort reaktionstid 
ska snabbt kunna sättas in där så krävs. För 
att kunna lösa uppgifter i högre konfliktni
våer, och/eller lösa uppgifter som innebär 
högt ställda krav på uthållighet, ska denna 
kärna inom rimlig tid kunna förstärkas med 
enheter som representerar samtliga grund
läggande förmågor. Vad som i detta stycke 
är ”rimlig tid” beror bl a på var insatsen 
sker, och kan således variera från timmar 
(i Sverige) till vecka eller veckor (exem
pelvis i Afrikas inland). 
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Strategisk rörlighet är avgörande för 
att kunna använda insatsförbanden. En 
förutsätt ning för den strategiska rörlighe
ten är att insatsförbanden kan transporte
ras. Transport barheten måste i viss mån 
få styra utformningen av insatsförbanden 
utan att för den skull riskera användbarhe
ten i operationsområdet.

För att kunna verka i en insats är det 
avgörande att förbanden också är operativt 
och taktiskt rörliga. Denna rörlighet skapas 
bl a genom tillgång till fordon som kan klara 
ett insats områdes geografiska och terräng
mässiga utmaningar med en skyddsnivå 
an passad efter den aktuella hotbilden.

Ett flertal åtgärder föreslås som kom
mer att bidra till att öka insatsförbandens 
flexibili tet men som också leder till att 
Försvarsmakten kan minska antalet typför
band. Bl a fö reslås dagens mekaniserade 
bataljoner, lätta mekaniserade bataljoner, 
luftburen bataljon och amfibiebataljon 

(summa tio förband) utvecklas till åtta i 
grunden likartat organise rade manöver
bataljoner. 

I varje manöverbataljon utgörs grunden 
av ett ledningskompani, ett underhålls/ 
logis tikkompani och tre manöverkom
panier. Med denna grund ges samtliga 
bataljoner för måga att uppträda som lätt 
infanteri och ha stor förmåga avseende 
avsutten strid till fots.

Till varje bataljon knyts även enheter, 
lämpligen organiserade i kompaniram(ar), 
som representerar en särskild ”tilläggsför
måga”. Denna kan vara amfibieförmåga 
(t ex en heter med stridsbåtar), eventuellt 
luftburen förmåga (t ex enheter med 
helikoptertrans portabla fordon), ”lätt” 
mekaniserad förmåga (t ex enheter med 
pansarterrängbilar) el ler ”tung” mekanise
rad förmåga (t ex enheter med stridsvagnar 
och tyngre stridsfor don). 

”Tilläggsförmågorna” kan omfördelas 

Figur U: Skiss utvisande principiell uppbyggnad av generella manöverbataljoner
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mellan de olika bataljonerna vid insats. 
Exem pelvis kan den manöverbataljon som 
grundtilldelats enheter för amfibieförmåga 
inför insats tilldelas enheter för ”lätt” me
kaniserad förmåga, då företrädesvis från en 
av de manöverbataljoner som för tillfället 
har lägre beredskap. Antalet enheter för 
”tilläggs förmåga” kan vara fler än antalet 
generella manöverbataljoner och antalet 
styrs till stor del av materiell tillänglighet. 
Ett system med anställda soldater under 
lång tid möjliggör ett sådant förhållnings
sätt och under sin anställningstid bedöms 
soldaten övat och gjort insatser med flera 
olika kombinationer av generell del och 
enhet med tilläggsförmåga.

Eftersom dessa generella manöverba
taljoner i hög utsträckning ges liknande 
utbildning och materiel kan de lättare 
nyttjas i tillfälligt sammansatta förband 
(stridsgrupper), och då grunden i alla 
manöverbataljoner är ”lätt infanteri” 
ökar handlingsfriheten att med olika för
bandsdelar sätta samman insatsstyrkor 
(stridsgrupper) med såväl strategisk som 
operativ rörlighet. 

Ett minskat antal typförband gynnar 
rationalitet i utbildning samt personal och 
materi elförsörjning. Principen att våra 
förband ska vara så lika som möjligt na
tionellt som in ternationellt, är en väsentlig 
utveckling som generellt bedöms leda till 
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högre kvalitet. Det gynnar också utbildning 
och tidsförhållanden till insats samt leder 
också till att vi sparar resurser (ekonomi, 
personal och utbildningstid).

De typförband som utvecklas ska kun
na delas och sättas samman i tillfälligt 
samman satta stridsgrupper på kompani, 
bataljons och brigadnivå, d v s enheter 
som sätts samman utgående från exempel
vis en specifik uppgift, en viss insatsmiljö 
eller sär skilda uthållighetskrav. Stridsgrup
per måste kunna sättas samman med stor 
variation och med korta tidsförhållanden. 
Den tekniska utvecklingen, inte minst då 
det gäller möjligheterna att utbyta infor
mation möjliggör detta.

Ambitionen att öka möjligheterna till be
hovssammansatta stridsgrupper är inte en 
am bition att se människan som en del av ett 
mekaniskt pussel. Därför är utgångspunk
ten en fastställd förbandsstruktur. Varje 
individ ska känna att hon eller han ingår 
i en grundläggande struktur med tydliga 
ansvarsförhållanden. Utgående från denna 
struktur ska förändringar kunna göras med 
minsta möjliga begränsningar. Förbanden 
ska alltså inte utvecklas mot en struktur 
grundad på en stor mängd självständiga 
”byggklossar” bestående av individer el
ler små förbandsenheter. Däremot ska små 
förbandsenheter och vid behov individer 
snabbt och på många olika sätt kunna inta 
nya platser i anpas sade organisatoriska 
strukturer. Våra markstridsförband är olika 
då det gäller den minsta organisationsenhet 
som kan avdelas med acceptabel effekt. 

Personalförsörjning
Försvarsmakten föreslår i sitt underlag till 
den försvarspolitiska inriktningspropositio
nen, ett personalförsörjnings och utbild
ningssystem som går ett steg längre mot ett 
system som helt bygger på frivil lighet. För
slaget, som medvetet prioriterar tillgäng
lighet och förmågebredd före uthål lighet, 
innebär att Försvarsmakten kan, relativt 
dagens system, erbjuda en ökad förmåga 
att leverera omedelbar effekt vid insatser 
såväl internationellt som nationellt. 

Förslaget förutsätter att pliktlagen nor
malt inte tillämpas, men kan nyttjas vid 
ett för ändrat omvärldsläge med syfte att 
kunna öka antalet förband för nationella 
uppgifter.

Med ett system baserat på frivillighet och 
anställning av soldater och sjömän finns 
förut sättningar för att dessa kan nyttjas för 
Försvarsmaktens samtliga verksamheter 
(bered skap, internationella/nationella insat
ser, övning och utveckling). Försvarsmak
ten kan, om förslaget genomförs, organisera 
sin insatsorganisation och göra insatser med 
stå ende och kontrakterade förband natio
nellt och internationellt med cirka 

• 6 200 officerare och specialistoffice
rare, 

• 2 000 civila specialister, 
• 2 400 reservofficerare, 
• 6 400 heltidsanställda och 
• 9 200 deltidsanställda, kontrakterade 

soldater/sjömän. 
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Utöver detta, för rent nationell verksamhet, 
tillkommer ur ett utvecklat hemvärn, de 
na tionella skyddsstyrkorna, (ca 16 600 per
soner) samt rena ”produktionsbefattningar” 
som inte är knutna till ett insatsförband, men 
som krävs för att stödja Försvarsmaktens 
totala verksamhet. 

Sammanlagt uppgår föreslagen organisa
tionsvolym i Försvarsmakten till ca 48 400 
personer inklusive produktionsbefattningar 
och de nationella skyddsstyrkorna, men 
med övrigt hemvärn oräknat. Av dessa 
48 400 utgörs 42 900 av sådana som kräver 
kompetens för väpnad strid och därför måste 
internutbildas inom Försvarsmakten.

Bedömningen av möjligheten att perso
nalförsörja den totala organisationsvolymen 
med rimlig personalomsättningstakt byg
ger på antagandet att i Sverige, med sin 
demografi, sin kultur och sin ekonomiska 
struktur, ca 4 000 individer per år frivilligt 
kan rekryteras att söka en första grund
läggande soldat och sjömansutbildning 
i För svarsmakten.3 Av dessa cirka 4 000 
individer antas att 85% fortsätter som 
officersaspi ranter, heltidsanställda eller 
kontrakterade soldater vid insatsförband 
samt kontrakte rade soldater vid de natio
nella skyddsstyrkorna.  

Förslagets förbandskategorier

Stående förband
De stående förbanden består till huvuddel 
av personal som är anställda 4–5 år, vilket 

betyder att de har hög tillgänglighet för 
insats, nationellt eller internationellt. De 
stå ende förbanden kan ha en varierande 
beredskap över tiden (nationell grund
beredskap och internationell beredskap 
R10R30) anpassad efter behov och 
förbandens verksam het (insats, ledighet, 
utbildning, m m). 

Kontrakterade förband 
Kontrakterade förband består till huvuddel 
av personal med kontrakt där soldaterna 
är hemförlovade när de inte gör insats 
eller genomför övning. De kontrakterade 
förbanden kan ha en varierande beredskap 
över tiden (nationell grundberedskap och 
internationell beredskap R30R90) anpas
sad efter behov. 

Nationella skyddsstyrkor
Totalt omfattar de nationella skydds
styrkorna 16 600 soldater. De nationella 
skydds styrkorna kan ses som hemvärnets 
mest kvalificerade delar. Dessa personal
försörjs dels genom överföring av soldater 
från stående och kontrakterade förband, 
dels genom di rektutbildning.

Numerär och tillgänglighet
Markstridsinsatsförbanden i föreslagen 
insatsorganisation, IO 14, är bl a

två brigadstaber med ledningsför• 
band ur modulärt organiserad led
ningsplatsbatal jon, 

3  Detta antagande bygger på jämförelser med ett urval av andra nationer som övergått till ett annat perso
nalförsörjningssystem än värnplikt.
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åtta generella manöverbataljoner med • 
tilläggsförmågor (tre mekaniserade, 
tre lätt mekaniserade, en lätt/luftburen 
samt en amfibisk tilläggskomponent)
en jägarbataljon,• 
en underrättelsebataljon,• 
en säkerhetsbataljon,• 
två militärpoliskompanier, • 
två artilleribataljoner, • 
två ingenjörbataljoner, • 
två luftvärnsbataljoner,• 
två logistikbataljoner,• 
en teknisk bataljon och• 
ett CBRNkompani. • 

För verksamhet på marken tillkommer, 
utöver ovanstående insatsförband, ytterli
gare lednings och logistikförband. För ren 
nationell verksamhet tillkommer även hem
värnsbataljoner med varierande personalupp
fyllnad och kvalitet, där delar utvecklats till 
kvalificerade nationella skyddsstyrkor.

Markstridsinsatsförbandens organisa
tionsstyrka är ca 18 300 och de nationella 
skydds styrkorna ca 16 600, totalt cirka 
35 000 personer, hemvärnets övriga delar 
oräknade. 

Av markstridsinsatsförbanden, d v s 
18 300 personer, kan samtliga ges interna
tionell beredskap högre eller lika med 90 
dagar (R90R10) och samtliga förband i 
insatsorga nisationen (d v s insatsförband + 
nationella skyddsstyrkor) kan inom timmar 
– dygn lösa nationella uppgifter.

Den främsta orsaken till den relativt IO 09 
ökade tillgängligheten är att personalförsörj
ningen nu sker via frivillig rekrytering, an

ställning och kontraktering. Den relativt IO 
09 mindre förbandsvolymen bedöms också 
möjlig att försörja med relevant materiel för 
insatser även i internationell miljö. 

Strukturens största styrka jämfört med 
dagens är den höga andelen av förband som 
kan lösa uppgifter omedelbart, såväl i ett in
ternationellt som nationellt sammanhang.

Sammanfattning av Försvarsmaktens 
underlag
Den föreslagna långsiktiga utvecklingen 
tar sin utgångspunkt i begreppen

•	 tillgänglighet (stående förband som kan 
leverera omedelbar effekt), 

•	 användbarhet (anställda och kontrak
terade soldater som kan göra insatser 
såväl nationellt som internationellt) 
och 

•	 flexibilitet (modulärt uppbyggda förband 
som kan sättas samman till behovssam
mansatta stridsgrupper på olika nivåer, 
kompani – bataljon – brigad, med hög 
förmåga genomföra strid i samtliga 
konfliktnivåer). 

Föreslaget koncept ger en insatsförmåga 
som kan varieras över tiden med hänsyn 
till aktuella uppgifter i aktuell säkerhets
politisk situation. Konceptet säkerställer 
en natio nell militär kapacitet för att lösa 
de uppgifter Sverige som suverän stat 
bör ha ambitio ner att kunna hantera utan 
internationell hjälp. 

Föreslaget koncept säkerställer även 
att Sverige kan bidra substantiellt vid 
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internatio nella säkerhetsfrämjande ope
rationer. Vidare ger konceptet en förmåga 
som kan nyttjas i samverkan med andra 
stater om en kris i vårt närområde skulle 
uppstå. Om en sådan kris skulle eskalera 
till full militär konflikt är dock Sverige helt 
beroende av internatio nellt samarbete. I en 
sådan situation är det avgörande att Sverige 
har en grundläggande försvarsförmåga 
vilken kan bidra till att skapa politiska 
möjligheter att lösa konflikten. Föreslaget 
koncept ger en grundläggande sådan för
måga anpassad till de hot och risker som 
kan bli aktuella i framtidens säkerhetspoli
tiska situation på medellång och lång sikt. 
Strukturen behöver dock kompletteras vid 
ett avsevärt försämrat omvärldsläge och 
efter särskilda beslut kunna utveckla en 
större volym förband.

avd i:s krav på markoperativ förmåga 
– koncept
Krigets och konfliktens natur har i grunden 
inte förändrats. Det handlar fortfarande om 
en kamp på liv och död mellan kreativa 
motståndare. Med det följer osäkerhet och 
oförutsägbarhet. Under de kommande tret
tio åren kan hoten mot Sverige eller mot 
de svenska förband som är insatta världen 
över komma att variera från reguljära till 
irre guljära krig. Uppgifterna kan variera 
från humanitär hjälp till återuppbyggnad, 
från för svar av det egna territoriet till för
svar av gemensamma värden och värder
ingar i multi nationella operationer. Så ser 
dagens och morgondagens krig ut. Ett krig 
som utöver det fysiska slagfältet och det 

militära maktmedlet också omfattar sam
verkan dels mellan olika maktmedel, dels 
mellan statliga och ickestatliga aktörer. 

Motståndarna kan vara statliga eller 
ickestatliga aktörer med förmågor varie
rande från självmordsbombare över kon
ventionella stridskrafter till massförstörel
sevapen. Flera av de statliga aktörerna, även 
i vårt närområde, har möjlighet att rusta till 
en sådan nivå att det kan få antingen en 
stabiliserande eller destabiliserande effekt 
i respektive region be roende på politisk 
inriktning. Insatsmiljöerna kan också va
riera från väldiga områden med starkt be
gränsad infrastruktur till storstäder. Insatta 
stridskrafter kan förutom di rekta angrepp 
förvänta sig angrepp på försörjningslinjer, 
baser, underrättelse och led ningssystem.

Svårigheten är att kunna välja planer
ingsförutsättningar med en så varierande 
och oför utsägbar framtid. Osäkerheterna 
om angreppsformer, motståndare, plats, 
eventuell sam arbete m m är stora. Sett 
till de operationer som genomförs idag 
och andelen tillgäng liga stridskrafter så 
är uppgifterna så mångfacetterade och 
stridskrafterna så fåtaliga att de inte kan 
skräddarsys för en viss typ av krigföring. 
Några generella utgångspunkter kan ändå 
identifieras. Markstridskrafternas över
gripande uppgifter är att i samverkan med 
andra försvarsgrenar och andra nationers 
stridskrafter skydda det egna territoriet, 
skydda universella värden och värderingar, 
avskräcka från angrepp och om nödvändigt 
utkämpa krig. Framtidens styrkestrukturer 
bör därför ha både förmåga att genomföra 
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operationer med syftet att förstöra eller 
desorganisera stridande parter och att 
lämna humanitär hjälp eller återuppbygg
nad. Dessa förmågor måste kunna varieras 
beroende på läget. Inom ramen för en sådan 
balansering är de allmängiltiga grundläg-
gande för mågorna fortfarande tillämpliga. 
Det innebär att markstridkrafter i nationella 
eller mul tinationella operationer behöver ha 
förmåga till verkan, rörlighet, skydd och 
uthållighet samt kapacitet för ledning och 
underrättelser som motsvarar behoven i 
ett insatsområde. Kravet på eldkraft och 
skydd har inte minskat och framförallt har 
skyddskravet ökat för understödsförband.4 

Kravet på förmåga till decentraliserad 
ledning måste särskilt fram hållas. 

Brigadstrukturen ter sig i ett sådant sam
manhang som mycket lämplig.5 Inom 
brigaden finns samtliga funktioner re
presenterade. Systemet ger autonomitet 
och möjlighet att förstärka lägre enheter, 
bataljoner eller annat sammansatt förband. 
Brigadstrukturen kan dessutom lätt kopp
las mot högre ledningsnivåer. Operativ 
stab kan direkt leda och samordna en el
ler flera brigaders verksamhet. Alternativt 
kan brigaden avdelas för att lösa uppgifter 
under en division. Brigadsystemen för
stärks när så är lämpligt med funktioner 
ur divisionsnivån för att möta bedömda 
behov i ett operationsområde. Sådana 

funktio ner kan vara exempelvis logistik, 
underrättelser, fältarbeten, ledning. Små 
länders för måga att vidmakthålla divi
sionsförband är begränsad och bör därför 
vara ett område för nordiskt, eller annat 
samarbete. Det finns också ett ökande 
behov av taktisk och opera tiv rörlighet för 
markstridskrafterna. Stridskrafterna är re
lativt fåtaliga, ytorna att täcka är stora och 
det är korta tidsförhållanden. Därför be
hövs, förutom en god rörlighet på marken, 
förmåga att kunna lufttransportera delar av 
markstridskrafterna inom, mellan och till 
operationsområden. Behovet av snabbin
satsförmåga utgör ett strategiskt problem. 
Förband som avdelas med krav på särskild 
snabbinsatsförmåga (från timmar till några 
dagar) kan inte med kort varsel ändra i sina 
strukturer efter de speciella behov som fö
religger i den uppkomna situationen. Korta 
tidsförhållanden innebär därför insats med 
de fordon och den skyddsnivå som är 
tillgänglig eller tjänst till fots. Problemet 
blir än större inom en organisation med 
få förbandsenheter som är i hög bered
skap. Längre tidsförhållanden (veckor) 
medger fler alternativ och ombeväpning. 
Lufttransportkapa citeten får inte styra 
kraven på eldkraft, rörlighet och skydd 
för alla förband i mark stridskrafterna. Det 
finns ett klart motsatsförhållande mellan 
å ena sidan möjligheten att lufttransport

4 De många pansrade hjulfordon som nu tillförs många försvarsmakter förstärker skyddet i förband som 
tidigare transporterats oskyddade (underrättelse, lednings, underhållsförband m.m)

5 Såväl USA, Storbritannien som Ryssland har i utvecklingen av sina markstridsförband anammat bri
gadstrukturen.
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eras och å andra sidan att vara robusta för 
att kunna utveckla tillräckligt förmåga 
avseende bekämpning, taktisk rörlighet och 
skydd. De bäst skyddade och eld kraftigaste 
vapensystemen är för tunga och för stora 
för att transporteras i mer parten av trans
portflygplanen. De tunga systemen, som 
regel bandgående stridsfordon, har också 
genom sina band en klart högre taktisk 
rörlighet, en fördel som blir än tydligare 
under vinterförhållanden. Höga krav på 
flygtransport begränsar insatsmöjligheterna 
till lätta förband och dessa kan inte verka 
i svåra hot miljöer utan stor risk för förlus
ter. Till den markoperativa förmågan hör 
direktsamver kande flyg, flygunderstöd för 
underrättelser samt precisionsbekämpning 
av markmål över stort djup. 

Den tidigare beskrivningen av insats
miljöerna visar att framtida insatser kan bli 
mer personalkrävande. Det krävs mycket 
personal för att kontrollera stora områden, 
inom vilka de stridande parterna blandar 
sig med befolkningen, men också för att få 
tillräcklig uthål lighet. Det ställer särskilda 
krav på utformningen av de lägre manö
verförbandens or ganisation och utrustning. 
Därför bör peronalstyrkan i plutoner och 
grupper diskuteras. 

Element till ett markoperativt koncept
Att skissa ett komplett markoperativt 
koncept skulle ta i anspråk betydligt mera 
ut rymme än vad vi har till förfogande. Vi 
nöjer oss därför med att peka på några vik
tiga element i ett sådant koncept. Förslagen 
grundar sig på utgångspunkten ”tillsam

mans”, i dagens säkerhetspolitiska miljö. 
Ett markoperativt koncept som utgår från 
förutsätt ningen ”på egen hand i en ond 
värld” skulle se helt annorlunda ut. Vi över
låter åt andra att lämna så dana förslag. 

En lika uppenbar utgångspunkt är förmå
gan att föra krig. En armé som har en god 
krig föringsförmåga kan också lösa andra 
uppgifter, medan den armé som förlorar sin 
för måga att föra krig knap past kommer att 
kunna återta den igen. Vad ”förmågan att 
föra krig” är måste dock diskuteras. Det kan 
handla om att över huvud taget disponera 
vissa brett formulerade förmågor (”Att ha 
luft värn”). Det kan också handla om att ha 
en viss teknisk nivå på förmågorna, så att 
man kan möta en viss typ av motståndare 
(”Att kunna skjuta ned markrobotar”). Det 
kan också handla om att ha en viss volym 
av varje för måga, så att man kan möta 
ett visst definierat angrepp (”Att ha fem 
stridsberedda luft värnsbataljoner som kan 
möta en modern fiende”). Slutligen är 
krigföringsförmågan också beroende av de 
grundläggande idéerna som man har valt att 
använda sig av för att nå framgång, ibland 
kallat krigföringskoncept. Vi menar att det 
grund läggande är förmågestyrning, inte 
hotbildsstyr ning. Det gäller att ha förmågor 
på en godtagbar teknisk nivå och att kunna 
använda dem rationellt som en del av ett 
större sy stem i strid. 

Behov av organisatorisk volym för att 
långsiktigt försörja insatta styrkor
Teoretisk modell
Nedan redovisas en teoretisk modell som 
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Figur Y: Styrkegeneringsmodell
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åskådliggör de utgångspunkter som bör 
ligga till grund för en styrkegenerering 
för att långsiktigt försörja insatta styrkor. 
Modellen framgår av Figur Y.

Styrkegenereringsmodellen bygger på 
praktisk internationell erfarenhet. Denna 
erfarenhet visar att som mest kan ca 10 % 
av tillgängliga (deployerbara) styrkor kon
tinuerligt vara insatta i missionsområden 
utomlands, vilket betyder cirka 4 % av 
helheten. Det betyder att om 40 % är lika 
med en styrka på 10 000, så utgörs 10 % av 
denna 1 000 i insats. Utifrån detta resone
mang, behövs alltså en organisation på ca 
25 000 för att 1 000 ska kunna vara insatta 
och 2 000 individer för insats kräver således 
en or ganisation på ca 50 000.

Det är alltså inte så att man vid ett exis
tenshot, då landets samlade värnkraft måste 
tas till vara, kan nöja sig med att den översta 

delen av triangeln (kontinuerligt insatta) är 
disponibel. Då kommer naturligtvis den 
samlade organisationen att behöva utnyttjas 
oavsett hur stor eller liten den är och även 
om delar av den har brister.

Det är också så att modellen lämpar sig 
illa för en organisation som har en blan
dad form för personalförsörjning mellan 
tillsvidare anställda, visstidsanställda 
och värn pliktiga. Modellen förutsätter i 
praktiken (varom mera nedan) en anställd 
organisation med skyldighet att fullgöra 
de insatser som beslutas av statsmakterna, 
vare sig de sker inom eller utom riket.

Modellen i praktiken
I praktiken är modellen en grund för att 
beredskapssätta organisationen. Inom 
ramen för modellen ska således samtidigt 
insatser, förberedelser för insatser, ter
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ritoriell bered skap, långsiktig beredskap i 
form av utbildning, materielanskaffning, 
organisations och metodförsök och, inte 
minst, kontinuerlig övningsverksamhet 
kunna genomföras. Av modellen framgår 
att minst 100 % av organisationen måste 
vara uppfylld personellt och minst till 
40  % materiellt med utrustning anpassad 
för de internationella insatserna. 

”Deployerbar” innebär att man har en 
insatsberedskap och tillgänglighet som inte 
bör tillåtas överstiga några veckor – någon 
månad. Av det följer att en sådan del av 
organisationen mycket väl kan upprätthålla 
den territoriella beredskapen samtidigt som 
den förbereder insatser, främst i form av att 
avlösa redan insatta förband. Denna del av 
organisationen kan och ska kontinuerligt 
bedriva övningsverksamhet, men den kan 
knappast avdelas för orga nisations och 
metodförsök och inte heller låta sin per
sonal genomgå mera omfattande vidareut
bildning eller annan skolverksamhet.

Resterande 60 % av organisationen är 
den del av organisationen där man kan 
vidareut veckla organisationen och dess 
taktik och stridsteknik och exempelvis 
genomför mate rielförsök. Där återfinns 
övningstrupp för den viktiga befälsutbild
ningen och där kan personalen vidareut
vecklas vad avser personlig färdighet och 
kompetens för att efter hand fylla andra 
roller i organisationen, antingen som spe
cialister eller som chefer (jfr nedan).

Modellen är alltså en modell för att 
rotera förband i insatsorganisationen mel
lan olika beredskapssteg. Det är viktigt 

att hålla i minnet att en låg beredskap inte 
innebär att förbandets personella och mate
riella status kan vara nämnvärt sämre än ett 
förband i högsta beredskap, säg 10 dagars 
beredskap. Den låga beredskapen innebär 
inget annat än att förbandet, lika lite som 
t ex Grenadier Guards under det år gardet 
bedriver stats ceremoniell verksamhet i 
Buckingham Palace, då inte är gripbart 
för insatser. Den insats organisation som 
sätts upp måste alltså i allt väsentligt vara 
en organisation som kan sättas in med kort 
varsel. Förbanden måste lika naturligt ena 
året vara övningstrupp vid Markstridssko
lan som nästa år vara insatt i någon mission 
utomlands för att därefter rotera hem för 
utveckling och utbildning och för att se till 
att de nyanställda soldaterna och sjömän
nen ges en bra befattningsutbildning.

Så länge rekryteringen till insatsorganisa
tionen i huvudsak bygger på värnplikt finns 
inga lagliga, och därmed reella, möjligheter 
att skapa en insatsorganisation för såväl 
nationella som internationella insatser. Den 
i modellen angivna deployerbara delen bör 
därför som ett första steg helt och hållet 
utgöras av anställd personal. Det förutsätter 
emellertid att ur resterande del av organisa
tionen en jämn rekrytering kan ske till den 
deployerbara delen. Alla anställningsavtal 
(anställning tills vidare eller visstidsanställ
ning) måste innehålla en tvingande klausul 
som skyldighet att tjänstgöra i internationell 
verksamhet utomlands. 

För att fullt ut kunna ha en insatsorganisa
tion som kan användas såväl nationellt som 
internationellt krävs således att personalen 
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i förbanden är anställd i Försvarsmakten. 
Det ger också betydande komparativa 
fördelar om det säkerhetspolitiska läget 
påkallar en utök ning av organisationen. 
Mer om den saken nedan. 

Eftersom försvaret inte bara ska kunna 
delta i och dimensioneras för internatio
nella insatser utan även kunna försvara 
vårt territorium måste vi fundera på vad 
som krävs för det. En djupare analys av 
den saken förutsätter inte minst att man 
identifierar en potentiell angripare och gör 
antaganden om dennes och andra aktörers 
medel och mål i ett tänkt säkerhetspolitiskt 
läge. I avsaknad av förutsättningar för en 
sådan analys kan man översiktligt närma 
sig frågan genom en analogi. Under det 
kalla kriget kunde vi mobilisera ca 800 000 
man och vi ansåg under lång tid att det var 
nödvändigt när hela landet skulle försvaras 
på egen hand. Nu ska vi göra det tillsam
mans med andra men det kräver att vi i 
deras ögon är en trovärdig part som kan 
skapa realistiska förutsätt ningar för detta 
samarbete. Förutsättningarna idag är på 
många sätt annorlunda, men militärgeo
grafin är densamma. För att skapa en trös
keleffekt6 för ett angrepp på Sverige fanns 
under det kalla kriget i ”pmob mindre” ca 
60 000 man. Av dessa tilldelades Östra 
Militärområdet i mitten på 80talet cirka 
20 000 man som grupperades i huvudsak 
för Stockholms och Gotlands försvar. Om 

det svenska territoriet skulle hotas direkt 
är det ett rimligt krav att landets huvudstad 
inledningsvis kan försvaras av svenska 
styrkor. Skulle hotet komma från öster 
är det lika rimligt att även Gotland kan 
försvaras. För att skapa handlingsfrihet 
för en multinationell hjälpinsats måste det 
finnas ett basområde med stor hamn och 
flygplatskapacitet (exempelvis Göteborg). 
Ur en militär professio nell utgångspunkt 
skulle alla de 26 000 man som redovisats 
i föregående avsnitt åtgå till dessa tre upp
gifter – och det skulle inte bli tätt mellan 
soldaterna. Resten av riket ska då försvaras 
av ett hemvärn på 35 000 man och territo
riet har inte blivit mindre sedan det kalla 
kriget. Om det är en rimlig risktagning – är 
en politisk bedömning.

Förmåga att leda och strida på högre 
förbandsnivåer
Ledning och ledarskap
Ingen ledningsprincip eller ledningsstruk
tur i världen fungerar effektivt utan ett gott 
le darskap. Den svenska ”ledningsdebatten” 
utgår alltför ofta från struktur och tekniska 
möjligheter istället för människans förut
sättningar och reaktioner i svåra situatio
ner. Försvarsmaktens yttersta uppgift är att 
utöva statskontrollerat våld. En ”insatt” för
svarsmakt kommer att döda om uppdraget 
kräver det och en del av våra egna soldater 

6 En styrka som var tillräckligt stor för att angriparen skulle tvingas till så omfattande förberedelser för 
att nå framgång att hans angreppsplaner avslöjades alternativt att han avstod angreppet, men i vilket fall 
gav oss möjligheter att hinna mobilisera full styrka. Det fanns två alternativ, partiell mobilisering (Pmob) 
Mindre och Större.
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och office rare kommer att dö. Det är utifrån 
denna förutsättning ledarskap och lednings
principer ska utformas. Ledarskapet måste 
bygga på officerares föredöme, förtroende, 
inspira tion och motivation för att leda till 
framgång. Utan denna värdegrund kommer 
inte Försvarsmaktens ledningsprincip ”upp
dragstaktik” att fungera särskilt väl.

Utgående från de operativa krav som 
ställs på den svenska Försvarsmakten behö
ver den svenska officerskåren kunna leda 

• väpnad strid inom ramen för en freds
framtvingande internationell operation 
el ler, efter försämrad omvärldsutveck
ling, vid försvar av Sverige,

• stabiliserande och fredsbevarande inter
nationella operationer,

• operationer för att skydda, och stödja, 
internationella humanitära insatser, 
samt 

• insatser för att upprätthålla territoriell 
integritet.

Denna ledning bör också framgent bygga 
på uppdragstaktik.7 Det betyder att svenska 
offi cerare måste kunna genomföra ledning 

vid nationella och multinationella insatser i 
fred, kris och krig. En viktig utgångspunkt, 
som också stöds av den första punktsatsen 
ovan, är att ledningsförmågan inte uteslu
tande kan ta sikte på de konflikter vi kan 
komma att ställas inför i närtid, vilka har 
starka inslag av lågintensitet och asym
metri (men där högintensiv strid lokalt inte 
kan uteslutas). I stället behöver lednings
förmågan inom markstridskrafterna alltid 
omfatta krig och konflikter med skiftande 
karaktärer från fred till högintensivt krig. 

Den nationella (regionala) ledning som 
finns idag anser vi kunna accepteras och 
utgöra grund för en ”uppskalning”. Den 
bygger på att ställföreträdande chefen för 
operations ledningen leder med försvars
grensinspektörerna som direkt under
ställda chefer (DUC). Dessa utnyttjar sina 
respektive DUC för insatsledning. Den 
civila och militära samver kan genomförs 
för Försvartsmaktens del av Säkerhets och 
samverkanssektioner i Stockholm, Boden 
och Göteborg. De internationella insat
serna som alltmer sker enligt konceptet 
”comprehensive approach”8 torde ge en 
helhetssyn på operationer som kan ut

7  “Uppdragstaktik är en ledningsfilosofi som sätter människan I centrum och erkänner de osäkerheter som kan 
prägla en väpnad konflikt. … Chefen ska fastställa uppgift och övergripande handlingsregler och tilldela 
resurser, men därefter lämna så mycket som möjligt av sjalva genomförandet till underlydande chefer.” 
Se Doktrin för gemensamma operationer, DGemO, Försvarsmakten, Stockholm 2005, s. 71f.

8  Comprehensive kan närmast översättas med mångsidig, allsidig eller uttömmande (Norstedts engelska 
ordbok). Comprehensive approach används främst av NATO och Storbritannien för att beteckna att en 
framgångsrik insats i en konflikt behöver omfatta många olika aktörer från samhällets olika delar eller en 
allians samlade resurser. 

 Se exempelvis ”UK Delegation to NATO. Foreign and Commonwealth Office: http://uknato.fco.gov.uk/
en/uk-in-nato/comprehensive-approach (090108) och NATO hemsida http://www.nato.int/ (090108).
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nyttjas nationellt vid en uppskalning. 
Varje situation är unik med sina speciella 

förutsättningar avseende läge, tidsförhållan
den, för bandssammansättning, stridsvärde, 
bemanning, utbildningsståndpunkt, mot
stånd are, mål och många andra faktorer. 
Varje chef måste förstå vad som behöver 
upp nås (mål, delmål) och med hjälp av 
medel (förband, va pensystem, samband, 
understöd och underhåll, med mera) och 
metod (kraftsamling, över raskning, lokal 
överlägsenhet, indirekt/direkt metod, med 
flera), finna vägen mot målet. Dessa grund
läggande insikter avseende ledning ges ofta 
skiftande tolkningar internationellt, varför 
kunskap och för måga avseende ledning just 
nu är en nationell angelägenhet upp till en 
viss nivå. Det är tänkbart att systematiskt 
internationellt samarbete på sikt kan skapa 
en mer enhetlig syn på ledning.

Kombinerade vapen
Den svenska kompetensen avseende led
ning och strid bör utvecklas med ”kombi
nerade vapen” i brigadsystemet. Brigad 
är den förbandsstorlek som utgör bryggan 
mellan lägre och högre taktisk lednings
nivå. Allt oftare räknas brigad idag till 
den högre tak tiska nivån, men vid intensiv 
stridsverksamhet är en brigadchefs ledning 
mer lik en ba taljonschefs än en divisions
chefs. Många fördelar uppstår om brigader 
kan vara natio nella och utgöra kärnan i vår 
markoperativa förmåga. Härutöver kan det 
multinationella samarbetet i ”tillsammans” 
ge samarbetande små länder kompetens att 
leda på divisions nivå och på kårnivå. 

”Kombinerade vapen” är ett veder
taget begrepp och betyder även i det här 
samman hanget att olika vapensystem 
och funktioner återfinns i organisatoriska 
former så att de kan bringas till samver
kan med varandra, varmed förband blir 
allsidiga och kan upp träda självständigt 
under viss tid. Just detta är grundidén 
med ett brigadsystem. En bri gad består 
definitionsmässigt av de för markstriden 
nödvändiga vapensystemen och funktio
nerna i en ständig eller tillfällig indelning, 
som anses behövas för att självstän digt lösa 
ett antal huvuduppgifter. 

En viktig del av konceptet är att chef för 
ett förband med kombinerade vapen ska ha 
handlingsfrihet att agera i olika situationer, 
vilket är en förutsättning för uppdragstak-
tik. En annan viktig del är att förbandets 
olika vapensystem ska kunna samordnas 
till tid och rum för att presentera flerfaldiga 
hot mot en motståndare. Om motståndaren 
har förmåga att skydda sig mot en typ av 
bekämpning är sannolikheten stor att han 
expone rar sig för andra vapensystem. 
När en sådan situation uppstår och hans 
alternativ till motverkan är uttömda har 
motståndaren placerats i ett dilemma, vilket 
snabbt sänker hans stridsvärde och under
gräver hans stridsmoral. 

Det som utmärker en officerskårs kom
petens är att kunna bringa vapen och funk
tioner till samverkan så att olika typer av 
uppgifter kan genomföras framgångsrikt. 
Med andra ord är tillgången till kombine
rade vapen en förutsättning för att utveckla 
god förmåga i officerskåren avseende tak-
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tik. Skicklighet i taktik kräver omfattande 
och regelbunden träning på alla nivåer, så 
att lämpliga beslut kan fattas med hänsyn 
till läget och vad som ska åstadkommas. 

Brigad och division
I ett försök att sammanfatta sin djupstudie 
”Command in War”9 över vad som kan 
vara lämplig ledning i krig drar Martin van 
Creveld följande generella slutsatser.10 Det 
finns ett behov av 
• att delegera beslut så långt ner i orga

nisationen som är praktiskt möjligt och 
där med skapa handlingsfrihet långt ner 
i hierarkin, 

• en organisation som möjliggör en sådan 
låg beslutströskel, genom att skapa 
mindre förband och stridsgrupper som 
är tillräckligt självständiga,

• regelbundna rapporterings och orienter
ingsrutiner som fungerar uppifrån och 
ner samt nerifrån och upp,

• att chefer och staber aktivt söker infor
m ation och underrättelser som komple
ment till den information som rutinmäs
sigt rapporteras i systemet av underly
dande chefer, samt

• både ett informellt och ett fastställt 
nät verk som kan användas för informa
tionsut byte. 

Dessa behov finns i ett brigadsystem och 
måste tillgodoses för att få det att fungera 

ef fektivt. En känd organisationsstruktur, 
placering i befattningar under relativ lång 
tid, övningar, olika typer av officersträning, 
ger alla bra förutsättningar att åstadkomma 
det gemensamma språk och begreppsför
ståelse med mera som krävs för gemensam 
förstå else för vad som ska åstadkommas, 
korta planeringscykler, tydliga order och ett 
snabbt verkställande. Denna insikt behöver 
vara överordnad andra behov eftersom 
den bidrar till gott stridsvärde och ger bra 
operativ förmåga generellt. Ett mervärde 
med lång tid i befattning tillsammans och 
många övningar och insatser av skiftande 
karaktär, är att staber kan göras mindre och 
den mänskliga kommunikation (som ofta tar 
en stor del av tillgänglig tid) kan förenklas. 
Det finns en övertro på att denna kommuni
kation kan lösas med modern teknik. Vissa 
delar förenklas, men i krig är det personliga 
samman träffandet av avgörande betydelse. 
Ett framtida ledningssystem måste ge chefer 
en ökad möjlighet att mötas. Ett viktigt me
del för att åstadkomma detta är helikopter, 
en funk tion som behöver utvecklas ytterli
gare i den svenska försvarsmakten.

Det är även en fråga om trovärdighet att 
nationellt kunna mobilisera brigader. Den 
för mågan ger ett kollektivt självförtroende. 
Det är främst av ovanstående anledningar 
som brigadsystemet bör vara nationellt. 
Vi har då möjlighet att inom landet skapa 
tillräck liga förutsättningar med hänsyn till 

9  van Creveld, Martin: Command in War, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1984. 
10  Ibid, s 270. (Förf övers)
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bland annat doktriner och reglementen, 
personalför sörjningssystem, officersutbild
ning och för att öva olika befattningshavare 
i insatsorga nisationen. Detta hindrar inte att 
kompetenscentra upprättas multinationellt. 
Under in vasionsförsvarets tid utnytt  jade 
vi regelmässigt centraliserad utbildning 
men genom förde förbandsövningar i ”rätt” 
organisation. Brigaden utgör med största 
sannolikhet den lägsta kompetensnivå för 
alla funktioner som krävs för att tillsam
mans med andra nationer kunna delta i 
multinationella insatser som regelmässigt 
organiseras på divi sions och kårnivå. I 
dessa ledningsnivåer organiserades exem
pelvis insatserna med svenskt deltagande 
i Bosnien, i Kosovo och i den pågående 
insatsen i Afghanistan. 

Staber och stabspersonal på divisions 
och kårnivå har större förutsättningar att 
hantera skilda uppfattningar mellan stabs
officerare från olika länder avseende kul
turella olik heter, begrepps betydelse, språk 
och olika uppfattningar om taktik. Orsaken 
är att sta berna är större och besluts cyklerna 
längre än vad de är hos de mindre staberna 
på fältet. Kom petensen på divisions och 
kårnivå kan upprätthållas i ett multinatio
nellt samarbete till exempel genom att de 
nordiska länderna organiserar brigader och 
specialiserar sig på olika funktionskom
petenser ovanför brigadnivån och därmed 
skapa tillräcklig volym för att kunna öva 
och tillräcklig kompetens för att kunna leda 
och delta på alla nivåer inom ramen för 
multinationella markoperationer. 

Ledning,	komplexitet	och	
anpassningsförmåga
Multinationella insatser kännetecknas av en 
mycket hög komplexitet. De egna målsätt
ningarna kan vara diffusa och långsiktiga 
och förändras över tiden. Insatserna genom
förs ofta bland befolkningar med en sam
hällsstruktur, kultur och religion än de vi 
är vana vid. Det är inte ovanligt att många 
parter, vissa ibland svåridentifierade, är 
in blandade var och en med olika målsätt
ningar. Parternas målsättningar kan vara 
av en helt annan art än vad den klassiska 
militärteorin främst har ägnat sig åt, som 
att rensa ett område etniskt, ekonomisk 
vinning, utövande av våld m m. Detta gör 
att olika kon flikttyper ofta förekommer 
parallellt i ett begränsat område. I en del 
av operationsom rådet behöver mekanise
rad strid genomföras, i en annan del pågår 
stabiliseringsopera tioner och i en tredje är 
det så stabilt att rent humanitära insatser 
är möjliga. Det betyder att våra förband 
måste kunna variera sin våldsanvändning 
beroende på läget och vad som ska uppnås. 
Behovet av samverkan med militära och 
civila organisationer i den multinationella 
styrkan och med lokala civila parter ställer 
stora krav på kunskaper, kompetens och 
språklig förmåga. 

Förmågan att vid behov utöka 
insatsorganisationen
Sverige får inte bortse från att en situation 
kan uppstå där vårt land behöver en stärkt 
militär förmåga, inte för att ”tillsammans” 
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inte längre skulle vara aktuellt, utan för att 
den samlade förmågan hos de länder som 
samarbetar kan behöva stärkas. En konstant 
hotbild kan inte vara dimensionerande 
planeringsförutsättning. Vår försvarsmakt, 
inte minst markstridskrafterna, måste kunna 
”skalas upp”, och den inbyggda förmågan 
till ”uppskalning” måste få kosta om be
greppet ska ha en reell betydelse. Kravet 
att varje krona som satsas i försvars budge
ten ska ge förmåga som är användbar 
omedelbart får inte dri vas till det yttersta. 
Idag har pendeln slagit för långt ut i den 
riktningen. En del av försvarsbudgeten bör 
alltid betraktas som en försäkring inför en 
oförut sägbar fram tid. Lika katastrofal som 
finansmarknadens kortsiktighet har visat sig 
vara, lika olycks bådande är det att begära 
att varje krona till försvars budgeten ska ge 
omedel bart synlig effekt. 

Erfarenheterna från tiden mellan världs
krigen och under andra världskriget, såväl i 
Sve rige som i flera andra europeiska stater 
och Förenta Staterna, ger vid handen, att 
om inte mycket konkreta åtgärder och 
förberedelser vidtagits, främst vad avser de 
militära styrkorna, så blir det inom ramen 
för ett demokratiskt beslutssystem mycket 
svårt att i tid åstadkomma en anpassning 
till ett förändrat säkerhets och militärpo
litiskt läge. 

Beslutssystemets begränsningar, i kom
bination med vad som med korta tids
horisonter är politiskt möjligt att besluta 
om, förutsätter därmed att både planering 
och organisato riska åtgärder måste drivas 
mycket långt, så att startsträckan vid de 

oundvikligt sena politiska besluten blir så 
kort som möjlig innan full effekt är utveck
lad. I markstrids konceptet bör därför ingå 
systematiska förberedelser för att vid be
hov kunna för stärka insatsorganisationen. 
Vi bör i första hand kunna öka organisatio
nens volym (”fler av samma sort”), men 
det kan också vara nödvändigt att kunna 
etablera nya eller ”vilande” förmågor. De 
avgörande förutsättningarna för att kunna 
utöka volymen är väl kända: det handlar om 
personal, materiel och infrastruktur. 

På personalområdet bör tre metoder 
användas. Den första är systematisk för
valtning av den personalreserv som utgörs 
av före detta soldater/sjömän, officerare 
och av hem värnsmän. Den andra utgörs av 
systematisk utbildning av personal till att 
hantera upp gifter en nivå högre än den som 
är aktuell för individen för tillfället. Detta är 
en förut sättning för ”uppskalning” genom 
dubble ring av förband. Den tredje förut
sättningen är systematiska förberedelser – 
inklu sive praktiska försök – för dubblering 
av förband ge nom om och nyutbildning. 

När nya förband ska organiseras står tre 
möjligheter till buds för att utrusta dem 
med materiel: att köpa nytt, att tillverka i 
landet och att använda det man redan har. 
Det tar lång tid att skaffa materiel genom 
upphandling och egen tillverkning. Om 
läget i om världen skärps kommer anskaff
ning med hjälp av köp att bli ännu svårare, 
om alls möj ligt. Därför är det förnuftigt att 
lagerhålla befintlig materiel, även om den 
inte är topp modern och även om den inte är 
behovssatt idag. Lagerhållningen medför 
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kostnader för att bevara kunskapen om hur 
den lagrade materielen används och sköts, 
men den kost naden är mycket lägre än 
kostnaden för en framtida nyanskaffning. 
Avveckling av icke behovssatt materiel 
får inte bli en symbo lisk åtgärd, avsedd att 
omöjliggöra återgång till något gammalt. 
I stället bör vi spara användbar ut rustning 
för att kunna möta framtida behov.

Infrastruktur, i första hand i form av 
övningsområden, är den tredje avgörande 
förutsätt ningen för att kunna utöka insats
organisationens volym. Även på detta om
råde måste man acceptera vissa kostnader 
för att behålla kapacitet utöver den som 
behövs för på gående verksamhet. 

Samarbete i produktion och operationer
Idén ”tillsammans” kan realiseras inom 
två distinkta men sammanlänkade områ
den: sam arbete i förbandsproduktion och 
samarbete i insatser (eller operationer, 
om man fö redrar det ordet). Idag riktas 
strålkastarljuset mot nordiskt produktions
samarbete. På det området kan mycket 
göras för att kostnadseffektivt hålla uppe 
kvaliteten i arméförban dens utbildning. 
Samarbete är en förutsättning för övningar 
med högre förband, liksom för att invester
ingar i dyr infrastruktur och utrustning för 
utbildning och övning ska vara möjliga. 
Pro duktionssamarbetet bör dock inte be
gränsas till Norden, även om geo grafin 
sätter gränser för vad som är praktiskt och 
ekonomiskt lämpligt. 

Produktionssamarbetet påverkar möjlig
heterna att bedriva insatser på egen hand. 

Rejäla rationaliseringar genom samordning 
av produktionen och poolning av resurser 
leder till att den rent nationella förmågan 
inskränks och att ömsesidiga beroenden 
uppstår. Detta behöver inte vara nega tivt, 
men det måste diskute ras öppet. Ett exem
pel: om de nor diska länderna har samma 
stridsvagnssystem och cent raliserar dyra 
utbildningsanord ningar och kvalificerat 
mate rielunderhåll till en plats kan alla 
länderna spara pengar. Men det uppstår 
också beroenden. Om verk staden ligger 
i Sve rige, ska den då reparera norska och 
danska stridsvagnar om Norge och Dan
mark hamnar i ett krig som vi står utanför? 
Om verkstaden ligger i Norge, kan vi vara 
säkra på att våra stridsvagnar repa reras om 
vi blir angripna och Norge står utanför? 
Att för sämre tider behålla en verkstad i 
malpåse i varje land skulle förmodligen 
äta upp samordningsvinsten. 

De största rationaliseringsvinsterna får 
man genom rollspecialisering, som innebär 
att en viss förmåga eller facilitet bara finns i 
ett land. Att – som ett exempel – lokalisera 
all artilleriutbildning i Finland, all ingenjör
utbildning i Sverige, all luftvärnsutbildning 
i Norge och all kvalificerad sjukvårdsutbild
ning i Danmark låter som en långsökt tanke. 
Men det är i den färdriktningen som de stora 
effektivitetsvinsterna finns. Att ömsesidigt 
beroende, krav på enhetlig materiel och 
kraftigt reducerad förmåga att föra krig på 
egen hand följer av en sådan ordning är 
uppenbart. Kärnfrågan är alltså: hur långt 
kan man rationalisera produk tionen om 
varje armé i Europa måste kunna genomföra 
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operationer på egen hand? 
Produktionsrationaliteten får inte styra in 

absurdum så länge man vill ha kvar ett visst 
operativt oberoende. Man bör bland annat 
ha i åtanke att samarbete i produktionen 
be gränsar möjligheterna att på egen hand 
förstärka insatsorganisationen. En maxi
malt ra tionell produktionsapparat där vissa 
avgörande faciliteter finns i andra länder 
sätter gränser för nationellt genomförda 
snabba ambitions ökningar. Den aspekten 
måste alltid vägas in i kalkylen. 

avslutning
Arbetsgruppen har, som redovisningens 
rubrik säger, bara haft för avsikt att lämna 
underlag till ett markstridskoncept. Vi 
har valt att lägga tyngdpunkten på några 
frågor: behovet av volym, förmågan att 
leda och strida på högre nivåer, förmågan 
till ”upps kalning” och internationellt 
samarbete. En komplett skiss till ett mark
stridskoncept måste naturligtvis ta upp 
verkan, rörlighet, skydd, uthållighet, un
derrättelser och led ning på ett heltäckande 
och samordnat sätt. En sådan heltäckande 
redovisning medger inte förutsättningarna. 
Det finns dock anledning att avslutningsvis 
ta upp ett par aspek ter av verkan, skydd 
och rörlighet. 

På verkansområdet är möjligheten till 
direkt understöd av markstriden med flyg
burna vapen och till luftförsvar av mark
stridskrafterna förutsättningar för strid 
i många kon fliktnivåer. Dessa förmågor 

bör finnas nationellt. Sverige bör inte vara 
beroende av andra länders luftstridskrafter 
för att skydda markförbandens manöver 
eller för att ge flygunderstöd till markför
bandens strid. 

Det räcker emellertid inte med luftburen 
förmåga till understöd. Markstridskraf
terna måste också ha egen förmåga till 
indirekt eld, även om denna förmåga inte 
efterfrågas i de lägsta konfliktnivåerna. 
Valet mellan eldrörsartilleriet med dess 
räckvidd och verkan och granatkastarna 
med deras större strategiska och taktiska 
rörlighet är artificiellt. Båda dessa vapen
system behövs. 

Idag lägger de flesta länder stor vikt vid 
markstridsförbandens strategiska rörlig
het. Sveriges inriktning på internationella 
operationer och därmed behovet av snabb 
insats har lett till en strävan att anpassa 
fordonsparken, även stridsfordonen, till de 
befintliga och planerade transportflygpla
nens begränsningar med avseende på vikt 
och volym. Vi bör inte gå för långt i denna 
riktning. Det finns ett behov av att kunna 
transportera delar av markstridskrafterna 
med flyg över världen. Men det finns också 
sådan markstrids förmåga som behövs, 
men som inte kan flygtransporteras med 
våra egna flygplan.11 Både för långvariga 
internationella insatser och framförallt 
för det nationella försvaret kommer det 
att behövas vapensystem – till exempel 
stridsvagnar och artilleri – som bara kan 
transporteras till insatsområden på land, till 

11 NATO:s C 17 som Sverige köpt kapacitet i kan transportera stridsvagnar
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sjöss eller med ett begränsat antal mycket 
stora flygplan. Att avstå denna förmåga 
avseende verkan, taktisk rörlighet och 
skydd strider mot inriktningen att tidigt 
verka i en svår hotmiljö.12

Flygtransportresurser, framför allt heli
koptrar, är också en förutsättning för den 
takiska rörlighet som markförbanden be
höver. Detta gäller på alla konfliktnivåer. 
Tillräcklig tillgång till helikoptrar – med 
förmåga att verka i hotmiljö och i svåra mil
jöbetingelser – krävs för att markstriden ska 
kunna föras med den flexibilitet som krävs, i 
synnerhet när stridskrafterna är fåtaliga. 

Som läsaren noterar har vi inte gett oss in 
på detaljerade förslag om markstridskrafter
nas insatsorga nisation, än mindre om vil
ken grundorganisation som behövs. Inte 
heller har vi konkretiserat de operativa 
förutsättningarna för svenskt vidkom
mande: vilken typ av in satser som ska 
genomföras, vilken strid som ska föras 

mot vem, var och tillsam mans med vem. 
Vi har likaledes avstått från att spekulera 
i när och varför det skulle kunna bli aktu
ellt att ”skala upp” markstridskrafternas 
förmåga. Det är uppenbart att dessa frågor 
är av avgörande betydelse för hur mark
stridskrafterna ska utformas till art och vo
lym. Det finns all anledning att återkomma 
till dem, men överväganden av det sla get 
bör grunda sig på samlade bedöm ningar 
av det säkerhetspolitiska läget idag och i 
framtiden, bedömningar avdelning I enligt 
vår uppfattning inte på egen hand bör ge 
sig in på.

Författarna överste Anders Carell, överste
löjtnant Anders Cedergren, brigadgeneral 
Gunnar Karlson, överstelöjtnant Gunnar 
Magnusson, överste Patrik Ahlgren och 
överste 1. gr Ulf Henricsson är alla leda
möter av KKrVA.

12  Försvarsmaktens förslag till inriktningsproposition, s 4.


