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diskussion & 
debatt

Vid Kungl Krigsvetenskapsakade
miens symposium 18 februari 2009 

redovisades en studie av Försvarsmaktens 
produktivitet inom förbandsverksamheten. 
Jäm förelser med Danmark och Finland var 
då ett framträdande drag.1 Redovisningen 
var på för svars maktsnivå och därmed sam
manfattad och förhållandevis abstrakt. Här 
presenteras en utveckling av motsvarande 
ämne men avgränsat till markstridskraft
erna med utrymme för fördjupningar.   

Resultatet av nedanstående studie är i 
sammanfattning att grannländernas mark
stridskrafter inom förbandsverksamheten 
presterar mera i förhållande till utgifterna 
än de svenska. Detta gäller i ett antal av
seenden: mera omfattande utbildning och 
tjänstgöring av soldater samt en mera 
mång fasetterad ledningsstruktur. Vidare 
presteras högre beredskap i form av stå
ende förband i Danmark och högre mobi
liseringsberedskap i Finland. I det senare 
landet förvaltas och för rådshålls också en 

Mer armé för pengarna  –  jämförelser  
med grannländer

Av Helge Löfstedt

större organisation. Dessutom inrymmer 
de operativa delarna av denna orga ni sation 
materiel där samman vägt antal och mate
riella prestanda överskrider de svenska 
och danska, något som dock i någon grad 
försvagas av kortare utbildning. 

Här har också inarbetats strukturella för
ändringar i markstridkrafterna som avses 
genomföras så som de presenterats i olika 
dokument under vintern och våren. Re
sultatet blir då att de sven ska markstrids
krafterna för bättras i ett antal avseenden, 
men att de inte når upp till den samlade 
produktivitet som grann länderna visat. 

Produktivitet i styrkeproduktionen
Slutsatsen av de tidigare genomförda jäm
förelserna är att svenska Försvarsmakten 
presterar mindre i förbandsverksamhet i 
förhållande till utgifterna än i grannlän
derna. Om den svenska produktiviteten 
sätts till 100 % blir den danska 150 % 
och den finska 330 % av den svenska. 

1  Redovisningen vid symposiet finns återgiven i nr 2 /2009 av Vårt försvar. Ämnet har också varit före mål 
för belysning i Nordlund m fl maj 2008 och en artikel i KKrVAHT 4. häftet 2008.
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Den produktion som avses2 är soldater 
och sjömän i utbildning samt tjänstgöring 
i stående och insatta förband. De utgif ter 
som beaktas avser personal, således befäl 
och manskap (värnpliktiga och anställda), 
samt övningsberoende materielunderhåll 
inklusive tjänster. Resultatet är grundat på 
värden för år 2007.

För markstridskrafterna blir motsva
rande resultat att de finska prestationerna 
i förhållande till utgifterna var väsentligt 
mer än två gånger de svenska. De danska 
bedömdes till 180 % av de svenska. I Tabell 
1 redovisas de storheter som leder fram till 
bedömningen. Observera att till gänglig 
information inte ger tydligt underlag på 
försvarsgrensrelaterad nivå. Osäkerheten 
blir således större här än vid bedömningar 
som avser hela försvarsmakter. 

Observera också att här har internatio
nell tjänst inte inkluderats. Ett motiv för 
detta är att in terna tionell tjänst genomförs 
även av personal som inte kommer från 
markstridskrafterna. Ett annat motiv är 
att under 2007 blev den internationella 
tjänstgöringen mera problemfylld i Dan
mark.  Ökande avgångar, i synnerhet yngre 
befäl, som inte förmåddes kompenseras 
genom rekry tering, samt förbrukning av 
ammunition och annan materiel ledde till 
att den internationella verksamheten inte 
bedöms helt finansierad.3 Det bedöms 
därför lämpligt att inte beakta de interna
tionella insatserna i denna bedömning av 
produktivitet.  

Här finns också värden för den nya 
svenska målbilden4 för försvaret antydda. 
Bedömningen blir då en höjning av 

tabell 1: Produktivitet inom markstridskrafter
    Sverige Danmark  Finland  Sverige       
      2007     2007     2007 Målbild ny

    Utgifter förbandsverksamhet 5(milj €)    780     700      760 7008506

   Personår utb och tjg soldater7 3 750  6 000  10 000 6 000? 

Värnplikt utb 3 000 2 150 10 000             0    • 
Soldatutb    500    850          0 2 500?• 
Soldattjg (stående)    250? 3 000          0 3 500?• 

   Personårsrelaterad produktivitet (%) 100 1808 2709      140-170 

2  I danska Forsvarskommissionen av 2008 används den behändiga termen ”styrkeproduktion”. 
3  Danska Forsvarskommissionen av 2008. 
4  Prop 2008/09:140 och Försvarsmaktens underlag 2009-01-30
5  FN sammanställning av försvarsutgifter och (den danska) Årsrapport 2007 
6  Beror av växelkurs som under senare tid har varit fluktuerande.  
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produk tiviteten, som dock inte når upp till 
den danska nivån från år 2007.

Utbildning till soldat utöver värnpliktsut
bildningen var störst i Danmark med 850 
personår. Då ska noteras att värnplikten 
bara omfattar fyra månader i Danmark och 
att man där lägger till åtta månaders utbild
ning för att ge färdighet att kunna tjänstgö
ra som soldat eller sjöman – internationellt 
och i hemlandet. Även i Finland komplette
ras utbildningen så att sol dater som tjänst
gör internationellt får ett års sammanlagd 
utbildning. I Sverige komplet terades den 
elva månader långa värnpliktsutbildningen 
med fortsatt utbildning, i allmänhet mellan 
tre och fyra månader. Denna komplette
rande soldatutbildning skattas till närmare 
500 personår. Utöver värn pliktsutbild ning 
och utbildning till anställd soldat finns i 
Danmark en stående or gani sa tion med en 
anställd manskaps styrka där det år 2007 
presterades ca 3 000 personår inom mark -
strids krafterna. 

En delförklaring till att de finska mark
stridskrafterna presterar så höga värden på 
utbildning är rimligtvis att den allmänna 
värnplikten ställer stora volymer personal 
till förfogande till mått liga utgifter. En 
annan förklaring är att i det finska utbild
ningssystemet deltar värnpliktigt be fäl 
i utbildning av andra värnpliktiga. Det 
primära skälet är att detta utgör ett led i 

befäls ut bildningen, men det medför också 
ekonomiska fördelar. I den danska verk
samheten finns lik nande fördelar genom 
att även blivande officerare och underoffi
cerare efter en soldat och befälsutbildning 
på ett år praktiserar ett andra år innan de 
går vidare till fortsatt utbildning. 

I den nya svenska målbilden anges att 
den svenska Förvarsmakten ska gå över 
till ett utbild ningssystem för gruppchefer, 
soldater och sjömän som liknar det danska 
systemet. Dock med den skillnaden att den 
första tjänstgöringen är helt frivillig och 
omfattar bara tre månader där den danska 
värnplikten är fyra månader. Vidare införs 
ett antal förband där motsvarande per sonal 
har beredskapskontrakt d v s är verksamma 
i det civila samhället, men är beredda att 
full göra tjänst. Detta system är inspirerat 
i första hand av det danska systemet med 
reaktions styrke kontrakt, men likheter finns 
också med de reservsystem som finns i 
många andra länder. 

Bedömningen blir att den nya målbilden 
medför ökad produktivitet i styrkeproduk
tionen vid markstrids krafterna men att man 
inte når upp till den danska av år 2007.   

Hittills har här fokuserats på produk
tionsförhållanden. Det är dock uppenbart 
att i en mera heltäckande bedömning av 
vad Försvarsmakten presterar finns det 
ytterligare aspekter som bör beaktas. I 

7  Årsredovisningar och försvarsbeslutsrelaterade papper
8  Beräknas i flera steg. Summan personår (6 000) divideras med utgifter (700) blir 8,7. Detta divideras med 

motsvarande för Sverige (4,9) ger 1,8 som omvandlas till procent.
9  Beräknas analogt med värdet för Danmark. 
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det fortsatta kommer en närmare redo
visning som omfattar ledning, beredskap, 
förvaltning och förrådshållning av total 
fältorganisation samt samlad kapacitet där 
bedömning görs av antal sammanvägt med 
materiella prestanda. 

Ledning
I Tabell 2 redovisas en sammanställning 
av de ledningsorganisationer med bäring 
på mark stridskrafter som finns i de tre 
länderna. Där framgår tydligt att både Dan
mark och Finland har en mer mångfasett
erad ledningsorganisation för ”fältbruk” 
än vad som finns i Sverige

Noteras kan att både Danmark och 
Finland deltar i respektive har förberett 
en mobiliserande armékårsorganisation. 
Särskilt värdefulla bedöms erfarenheterna 
från det danska deltagandet i internationell 
stående armékårsstab. 

Både Danmark och Finland har re

gionala ledningsorgan, något som saknas 
i Sverige. 

Den andra danska brigaden är beman
nad av personal med beredskapskontrakt. 
Lednings ka dern är dock stående och har 
som uppgift att leda fredsmässig utbildning 
samt det danska del tagandet i internatio
nella operationer. Vid de olika regemen
tena finns vidare stående batal jons  kadrar 
som arbetar med utbildning av värnpliktiga 
och konstapelelever d v s personer som ska 
bli anställda eller beredskapskontrakterade 
soldater. 

Sammantaget bedöms att både Danmark 
och Finland deltar i stående staber samt 
har en led nings organisation av större 
omfattning än Sverige. Därtill kommer 
en regional ledning. Sam tidigt framgår14 
att den svenska organisationen inrymmer 
mera ledningsutbildad personal än grann
länderna. Man har således personal (och 
utgifter för denna) men mindre organisa

10  Del kan sätta upp divisionsstab
11  Danskpolsktyska kåren inom NATO
12  Ur finska Försvarshögskolan vid mobilisering
13  Varav en har som deluppgift att leda internationell verksamhet
14  SOU 2005:96

tabell 2: organisation för högre fältmässig ledning av markstridskrafter år 2007
 
 Sverige Danmark Finland  

 Hkv (del) Hkv (del) Hkv (del)
 OPIL10 Del kårstab11 Armékår12 
 Int op ledn Divstab Int op ledn
 Strgrpstab: 3 Brigstab: 213 Militärlän op:4
  Hvregion: 5 (Militärlän övr:3)
   Brigstab: 13
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tion med fältmässiga uppgifter. I den nya 
svenska målbilden återfinns inga tecken 
på att detta ska ändras. Det intressantaste 
här är att Danmark som högt prioriterat 
internationell förmåga, för mår kombinera 
denna med högre nationell förmåga.

Om man vill applicera ovanstående i 
Sverige skulle Markstridsskolan i Skövde 
och vårt Internatio nella Centrum i Kungs
ängen kunna registreras som stående 
brigadstaber med bibehållande av löp ande 
verksamhet. På motsvarande sätt skulle 
personal vid Försvarshögskolan ingå i 
någon form av mobiliserande kårstab.    

Nationell beredskap
Nästa steg för att ge en mera fullständig 
bild av produktiviteten vid markstridskraft
erna är att jämföra beredskapsinnehållet. 
Jämförelsen omfattar här insatta stå ende 
och beredskapskon trakterade förband. 
Vidare redovisas styrkor med olika grader 
av mobiliserings bered skap samt hemvärn. 
Sammanställningen i Tabell 3 ger ett direkt 
intryck av att både de danska och finska 
styrk orna har högre nationell beredskap 
än vad de svenska markstridskrafterna 
presterar. 

Första jämförelseobjekt är stående styrka. 

tabell 3: Markstridskrafter med nationell beredskap och utgifter  
förbandsverksamhet år 2007

  Sverige Danmark Finland

 Stående styrka Komp Brigad () 
 Beredskapskontrakt  Brigad (+) 
 Mobiliserande   25 00015

  10 000?16   250 00017  
  10 000?18    
- Hv insatsstyrka del nedanstående   3 000                           del nedanstående
- Hv huvuddel  30 000  60 00019 Landskapstrp20

15  Gränstrupper omfattande ca 8 000 personer samt tre beredskapsbrigader, alla med kort mobiliseringstid. 
Gränskyddstrupperna ingår formellt inte i den finska försvarsmakten men behandlas t ex i Finlands säker
hets och försvarspolitik 2004. 

16  Inom ett år 
17  Inom en vecka efter några veckors förberedelser
18  Efter längre tid än ett år
19  Ca 22 000 aktivt hemvärn, 25 000 reserv samt 12 000 vpl som utbildats i fyra månader och därefter står 

till förfogande för stöd vid katastrofer under tre år.  
20  Under uppbyggnad sedan 2005. 
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Danmark har en stående brigad (något 
redu cerad). I sammanhanget måste ob
serveras att mindre delar av denna brigad 
kompletteras med beredskapskontrakterad 
personal. 

Om man inkluderar även värnpliktiga 
under grund utbildning har Finland störst 
styrka där dock en mindre del har genom
fört utbildning under längre tid än ett halvt 
år. I Sverige fanns något kompani utöver 
pågående utbildning. Utbildningen var för
hållandevis kvalifi cerad med inrikt ning mot 
att sätta upp Nordic Battle Group (NBG). 

Även när det gäller beredskapskontrak
terade soldater hade Danmark störst styrka 
bestående av en bri gad. Här bör dock note
ras att den har en stående kader. Systemet 
var dock inte helt uppbyggt under år 2007, 
varför den beredskapskontrakterade briga
den rimligen vid eventuell aktivering vore 
beroende av annan personal med tidigare 
tjänstgöringserfarenhet eller värnplikts
utbild ning. 

Det intressantaste i denna sammanställ
ning är den mycket stora skillnaden mellan 
de svenska och finska mobili serings
förhållandena. Det är svårt att inse att delar 
av den svenska organisa tionen ska behöva 
mer än ett år för att mobilisera. Fler förklar
ingar ses här som möjliga. Den ena är att 
man i Sverige ägnat liten uppmärksamhet 
åt att skapa någon form av mobiliserings
förmåga. Den andra förklaringen är att 
man i Sverige ställer mycket höga krav 
på personell och materiell förmåga och 
att det fordras stora ansträngningar för att 
uppfylla dessa krav. En tredje förklaring, 

som ligger nära den andra, är att man i 
Finland betraktar mo bilisering som ge
nomförd även om det råder vissa brister i 
utbildning, förmåga att uppträda i förband 
och materiell status. Förbanden har således 
inte uppnått full förmåga förrän viss tid 
efter mobili sering. Med en lika ”smidig” 
syn borde hela den svenska organisationen 
kunna mobilisera inom ett antal veckor!

I sammanhanget måste också noteras att 
de finska gränsskyddsstyrkorna rimligtvis 
har en mobiliserings beredskap som närmar 
sig de stående enheterna i Danmark. Vidare 
finns tre beredskaps bri gader som också har 
hög mobiliseringsberedskap. Det är inte 
otroligt att den finska lös nin gen medför 
större förmåga att snabbt ingripa nationellt 
än den danska. Detta naturligtvis un der 
förutsättning att statsledningen är beredd 
att mobilisera. Den danska lös ningen 
är däremot väsentligt flexiblare när det 
gäller att snabbt förstärka internationella 
insatser och rimligen också när det gäller 
att demonstrera militär styrka om ett spänt 
läge skulle uppstå. 

Den nya svenska målbilden kommer att 
medföra likheter med den danska organi
sationen i be red skapshänseende.  Det kan 
då vara av intresse att anlägga ett mera 
detaljerat perspektiv och titta på enskilda 
regementen. Rimligen kommer många av 
de svenska markstridsregementena att sätta 
upp en väsentlig del av en bataljon med 
stående personalstyrka. Denna bataljon 
kom pletteras till full styrka med bered
skapskontrakterad per sonal. Vidare sätter 
man upp ytterli ga re en bataljon med sådan 
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personal. Därutöver ska enligt försvars
propositionen fyra regemen ten, rimligen 
de mekaniserade, mobilisera en tredje 
batal jon. Mot bak grund av att varje rege
mente har en anställd befälsstyrka på något 
hundratal per soner borde den tid som nu 
anges – tre år – ses som en första, mycket 
försiktig ansats! Med utnyttjande av erfa
renheter från Fin land måste tiden upp till 
tre år kunna sänkas betydligt. Rimligen 
medger tillgången på utbil dad personal 
också att ytterligare mobiliserande enheter 
kan sättas upp. 

När det gäller hemvärn var de tre län
derna likvärdiga. Noteras bör att Finland 
sedan några år bygger upp en hemvärns
liknande organisation under benämningen 
”Landskapstrupper”. 

organisatorisk jämförelse
För att ge en mera komplett bild av förmå
gan att åstadkomma resultat för till del ade 
medel är det också angeläget att betrakta 
den samlade fältorganisation som respek
tive markstrids orga nisation förvaltar och 
förrådshåller. 

I sammanhanget kan noteras att varken 
den svenska eller danska politiska ledning
en har efter frågat någon större organisation 
än vad man hade år 2007. I sammanhanget 
är dock det finska exemplet av intresse 
eftersom det visar att det går att förvalta 
och förrådshålla en mång dub belt större 

organisation för samma nivå på utgifterna 
för förbandsverksamhet som i Sverige och 
Danmark.  

För den organisatoriska beskrivningen 
bedöms det här lämpligt att redovisa 
respektive mark strids styrka i fyra nivåer. 
Dessa nivåer utgår närmast från den finska 
organisationen.   

I Finland har tre beredskapsbrigader, en 
pansarbrigad och några mindre pansar
enheter priori terats avseende materiellt 
innehåll. Volymmässigt är denna styrka 
klart större än vad som finns på motsvar-
ande nivå i Sverige och Danmark. I nästa 
avsnitt granskas och jämförs den materiella 
kvaliteten och en samlad bedömning görs 
av kvalitet och antal. 

I nästa nivå finns bara enheter i Finland 
– fyra jägar bri gader tillsammans med 
olika stöd förband. De fyra jägarbrigaderna 
innehåller dock något äldre materiel och 
kommer att utgå eller upplösas till mindre 
enheter under de närmaste åren.21

Nivå tre och fyra utgörs av territoriella 
styrkor. Hit hänförs också hemvärnsor
ganisationerna i de tre länderna. Även 
här är den finska organisationen störst 
med sex eller sju regionala bri gader som 
väsentlig del. Som motsvarighet i Sverige 
och Danmark tas här upp insatsstyrkor 
från respektive hemvärn. De regionala 
briga derna i Finland kommer att min
skas till fem samtidigt som de döps om 

21  Finlands säkerhets och försvarspolitik 2009
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till stridsgrupper.22 Rimligen kan också 
det stora antalet äldre artilleripjäser av 
sovjetiskt ur sprung hänföras till den ter
ritoriella nivån.23

Den fjärde nivån i uppställningen utgörs 
av övrigt territorialförsvar i Finland. Även 
denna styrka kommer att minska.24 Oklart 
med hur mycket.  

Sammantaget bedöms de finska styrkorna 
på de två territoriella nivåerna antalsmäs
sigt väsent ligt överskrida de svenska och 
danska. Det stora antalet artilleripjäser 
medför också att eld krafts prestanda vä
sentligen över träffar de svenska och danska 
hemvärnsstyrkorna. Detta förhållande 
bedöms kvarstå även efter de reduktioner 
som är att vänta. 

De svenska markstridskrafterna enligt 

den nya målbilden innebär färre ”ordi
narie” manöver bataljoner25 men att fyra 
mobiliseringsbataljoner utrustade med 
moderna strids vagnar och stridsfordon 
tillkommer. Hemvärnet minskar något i 
antal26 men huvuddelen (ca 14 000) höjs 
kvalitativt till Nationella Skyddsstyrkor, 
vilka här hänförs till nivå 3. Personalin
nehållet be döms dock något större i de 
fem stridsgrupper som de finska enheterna 
i mot svar ande nivå utvecklas mot. Övrigt 
hemvärn minskar till ca 7 000. 

Materiell och organisatorisk förmåga 
Intressantast när det gäller materiell och 
organisatorisk förmåga är att jämföra den 
prioriterade delen av de finska operativa 
styrkorna med de operativa markstrids

22 Ibid. 
23 Ca 450 st enligt The Military Balance 2008.  
24 Op cit, fotnot 21
25 Minskar från nio till sju.
26 Minskar från 30 000 till 22 000. 

tabell 4: Markstridsorganisation som förvaltas och förrådshålls år 2007
  Sverige Danmark Finland  

Nivå 1 9 bataljoner + 2 brigader  4 brigader +
  15 000  10 000  30 000 
Nivå 2     4 brig +
      30 000
Nivå 3 Hv insats Hv insats  6-7 regionala brig+
  3 000? 3 000   50 000?
Nivå 4 Hv övrig styrka Hv övrig styrka  200 bat o komp
  27 000? 60 000  175 000?
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styrk orna i Sverige och Dan  mark d v s 
nivå 1 i Tabell 4. Bedömningen blir här, 
tvärtemot en i Sverige vanlig upp fatt ning, 
att den finska organisationens storlek 
tillsammans med materielens relativa mo
dernitet och samlade pre standa innehåller 
högre materiell kapacitet än motsvarande 
svenska och dan ska. Bedömningen gäller 
liksom övriga år 2007. Den nya svenska 
målbilden innebär en tyd lig förbättring. 

Den danska organisationen framträder 
tydligt som den minsta i sammanhanget. 

Lika tydligt är att den finska är större än 
den svenska (13-14 manöverbataljoner 
mot 9). I den samlade jäm förelsen har 
beaktats att den svenska organisationen 
innehåller något färre men mera kvali
fi cerade strids vagnar27 samt fler kvalifi
cerade pansarbandvagnar.28 Den finska 
organisationen inne håller flera moderna 
pansarbilar29 samtidigt som man utnytt
jar sina äldre pansarbandvagnar och 
pansarbilar.30 Vidare utnyttjar ungefär 
halva styrkan av de finska mekaniserade 

Tabell 5: De mest kvalificerade markstridskrafterna samt utgifter materielanskaffning

  Sverige  Danmark  Finland  

Organisation 6 Mekbataljoner 2 Stridsvagnsbat 45 Pansarbataljoner
i bataljoner 2 Mekinfbataljoner 4 Mekinfbataljoner 9 Mekinfbataljoner
år 2007 Luftburen bataljon Spaningabataljon 10? Artilleribataljoner
  2 Artilleribataljoner Spaningsskvadron 2 Artilleribataljoner

Utgifter materiel- 3 750 Milj € 1 000 Milj € 3 150 Milj €
anskaffning    
20002007

27 Den finska organisationen bedöms inrymma alla nyinköpta stridsvagnar typ Leopard II A 4 d v s 100 st. 
Den svenska bedöms på motsvarande sätt inrymma drygt 80 st av typ Leopard II S, som är något mera 
avancerade än typ II A 4. Steget till typ II S bedöms medföra vissa men inte avgörande skillnader i pre
standa. Noteras kan också att antalet inköpta vagnar är 120, d v s alla utnyttjas inte.  Antalsuppgifterna 
har hämtats från The Military Balance 2008.  

28  Den svenska organisationen bedöms inrymma närmare 500 pansarbandvagnar av typ CV 9040. Den finska 
har fått levererade 57 st av beställda 100. De finska är av typ CV 9030 som har något svagare beväp
ning. 

29  Finland har 308 pansarbilar av typ Sisu. Det är oklart hur många av de svenska totalt 183 Sisubilarna som 
inryms i organisationen utöver det stora antalet CV 90. 

30  Finland har ca 100 äldre pansarbilar och 260 äldre pansarbandvagnar, alla av sovjetisk typ. 
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infanteri bataljonerna den svenska band
vagnen 204 för terrängrörlig transport 
av trupp. Bedömningen blir att de finska 
manöverbataljonerna innehåller materi el 
med samlade prestanda som mot svarar 
eller något överträffar innehållet i de 
svenska.31 

När det gäller artilleri är den finska orga
nisationen väsentligt större och kraftfullare 
än i de båda andra länderna. Det moder
naste artilleriet i Finland omfattar flera 
hundra pjäser, att jäm föra med de fyrtioåtta 
som fanns år 2007 i Sverige, och har sam
lade materielprestanda som är flerfaldigt 
överlägset. När artilleriet läggs till manö
verbataljonerna blir det samlade materiella 
värdet för den finländska organisationen år 
2007 klart högre. I dagsläget är det finska 
över taget när det gäller modernt artilleri 
ännu högre efter som man har köpt det 
ameri kanska raket artillerisystemet MLRS 
(begagnat) och kring årsskiftet 2008/09 fått 
detta levererat. MLRS har prestanda som 
är väsentligt högre än motsvarande för den 
nya svenska pjäsen Archer (77 BD). 

Sammantaget blir slutsatsen att redan 
den finska ”hög-kvalitetshalvan” av de 

operativa mark stridskrafterna år 2007 
inrymmer materiel där prestanda sam
manvägt med antal överskrider den totala 
volymen av de svenska och danska. 

I sammanhanget måste också beaktas att 
de finska soldaterna har kortare utbildning 
än de sven ska och danska. I markstrids
krafterna har 48 % av den värnpliktiga 
personalen sex måna ders utbildning, 14 % 
har nio månaders utbildning och 38 % 
tolv månader. De senare utgörs av befäl 
på grupp och plutonsnivå. Frågan om 
vilken utbildningstid som ”behövs” är 
således föremål för olika bedömningar. I 
sammanhanget måste också beaktas att ett 
antal NATOlän der32 har en soldatutbild
ning som omfattar omkring ett halvt år. 
Efter denna utbildning pla ceras soldaterna 
i förband och får där förbandsträning. En 
slutsats skulle då bli att soldaterna har 
samma personliga färdighet som i NATO 
men att personalen saknar förbandsträ
ning. Detta är dock förhastat eftersom 
verksamheten under halva tiden bedrivs 
i krigsorganiserade för band. Det innebär 
att främst befälet men också soldaterna får 
viss förbandsvana. Till bilden hör också 

31 För att väga samman kvalitativa egenskaper och antal till samlade värden hämtas stöd från  internationella 
styrkejämförelser.  En metod har i detta syfte utvecklats som beräknar ett samlat prestandaindex uttryckt i 
en skala som är gemensam för förekommande materielslag. Metoden innebär naturligtvis en approximativ 
be döm ning, men har fördelen att på ett dokumenterat sätt beakta ett antal väsentliga egenskaper.  Indexme
toder är all mänt förekommande i ekonomisk analysmetodik och finns allmänt beskrivet i Asplund m fl 2008. 
Resonemanget i här använd metod återfinns i kommande rapport Nordlund m fl: Benchmarking studies 
and capability costing. De värden som utnyttjats har kalibrerats mot värden som använts i amerikanska 
studier av konventionell styrkebalans i Eu ropa under 1970- och 80-talen. Se t ex Mako 1983. 

32 Nederländerna, Storbritannien och USA m fl. 
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att man i Sverige har anmält problem i 
utbildningen33 när det gäller att komma 
upp över kompaninivån.  I samman hanget 
måste också noteras att i den svenska 
organisa tionen ingår en väsentligt högre 
grad av anställt befäl än i den finska. Totalt 
fordras således en mer ingående värdering 
än vad som här kan åstadkommas för att 
få en säker bedömning. Tills vidare antas 
att den finska organisa tionen, även den 
mest kvalificerade delen, behöver viss tid 
för kompletterande övning för att bli helt 
jämförbar.  

Den nya svenska målbilden innebar i sin 
ursprungliga version att antalet manöver
batal joner minskades och att modern ma
teriel i form av stridsvagnar typ Leopard 
II S och CV 90 inte fullt ut utnyttjades i 
fältorganisationen. Med regeringens tillägg 
i form av fyra mobiliserings bataljoner ut
nyttjas den modernaste materielen fullt ut. 
Totalt ökar då den sven ska styrkan till tret
ton manöverbataljoner medan artilleriets 
två bataljoner får nyare pjäser.  Denna or
ganisation innehåller materiel vars sam lade 
prestanda närmar sig värden för den finska 
styrkan. Observera dock den mycket långa 
mobiliseringstiden för de fyra svenska 
mobili seringsbataljonerna. 

I sammanhanget kan konstateras att den 
redovisade organisationen på tillsammans 
tretton mekaniserade bataljoner i de svens
ka markstridskrafterna rimligen inte kan 

inrymma alla de stridsfordon som finns. 
Med samma bedömning av användbarhet 
av (något) äldre materiel, som i omvärlden, 
bör ytterligare mekaniserade bataljoner34 
kunna organiseras. 

Ett sätt att utnyttja delar av ovanstående 
materiel är att utrusta de nationella skydds
styrkor som ska skapas av hemvärnet med 
denna. Dessa styrkor ska omfatta 14 600 
personer vilket motsvarar ca 20 normalsto
ra bataljoner. Ovanstående materiel räcker 
till att mekanisera en del av denna styrka. 
Man får då rimligen ett delvis mekaniserat 
infanteri med samlad materiell prestanda 
som kan motsvara de framtida fem finska 
territoriella stridsgrupperna. 

Med den utformning av de nationella 
skyddsstyrkorna som ovan skisserats går 
man troligen utöver vad som finns i våra 
grannländer. Närmste motsvarighet är kan
ske territorial Army i Storbritannien och 
mera troligt National Guard i USA.  

Slutligen några reflexioner kring utgif
terna för materialanskaffning. Under tiden 
2000 till 2007 var de finska utgifterna för 
anskaffning till markstridskrafterna ca 
20 % lägre än mot svarande i Sverige. Det 
blir då uppenbart att den ”organisatoriska” 
nyttan har varit mindre i Sverige än i Fin
land: högre utgifter – mindre organisation. 
I Danmark var motsvarande ut gifter drygt 
25 % av de svenska medan den meka
niserade organisationen var ungefär två 

33 Årsredovisning 2007
34  Enligt The Military Balance 2008 fanns år 2007 i Sverige 1284 stridsfordon utöver stridsvagnar. Motsva
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tredjedelar av den svenska. Även här visar 
man således gynnsammare relation mellan 
materiel och organisation i förhållande till 
utgifter än i Sverige. 

En väsentlig förklaring är att man i 
Danmark och Finland utnyttjar materielen 
under längre tid. En hastig jämförelse med 
andra länder tyder på att det danska och 
finska sättet att ta ut materiell livslängd 
ligger närmare ett genomsnitt i omvärlden, 
medan man i Sverige utrangerat materiel 
som andra fortfarande finner användning 
för. De fyra mobiliseringsbataljonerna 
innebär att modern nyanskaffad materiel 
utnyttjas bättre än i Försvarsmaktens ur
sprungliga förslag.

 
Avslutande bedömning
Den generella slutsatsen är att i Danmark 
och Finland har man större förmåga än vad 
vi har i Sverige att på ett resurs snålt sätt 
bedriva förbandsverksamhet och kombi
nera utbildning, övning och förvaltning 
med ledning och beredskap. Detta trots att 
man har väsentligt olika strukturer som på 
helt olika sätt kombinerar internationella 
insatser med nationellt försvar.

Den nya svenska målbilden medför 
för bättringar av vad som presteras i förhål
lande till ut gif terna. Fort farande kvarstår 
dock ett tydligt steg innan man når till den 

nivå som grann länder nas markstrids krafter 
visar upp. 

I försvarspropositionen aviserar reger
ingen att ytterligare åtgärder bör genom
föras för att skapa en mer effektiv och 
ändamålsenlig förvaltning för en fortsatt 
reformering av försvaret. 

Det är viktigt att detta inte bara gäller 
stödmyndigheter utan även Förvarsmakt
ens kärna i de försvarsgrensrelaterade 
verksamheterna. Väsentligt är att Försvars
makten stimuleras att införa en orga
nisationskultur med ett tydligt produk
tivitetstänkande som innebär sökande 
efter kost nadseffektiva ambitioner. Man 
behöver utveckla policy som kombinerar 
förmåga till natio nellt försvar och förmåga 
till internationella insatser med förmåga att 
prestera i dessa avse enden i förhållande till 
insatta medel. Inspiration i dessa avseen
den kan i större utsträck ning än vad som nu 
är fallet hämtas från Danmark och Finland. 
Det är angeläget att detta blir en levande 
policy som genomsyrar organisationen. 
Produktivitet utgör ett pro blem område 
som bör ägnas lika stor upp märksamhet 
som anslagsnivå och den strukturella ut
formningen. 

Författaren är överingenjör pensionerad 
från FOI och ledamot av KKrVA.
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