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Operativ förmåga i Försvarsmakten. Realitet eller önskan? 

Finns det idag en sam- och helhetssyn avseende operativ förmåga mellan den politiska nivån och 
Försvarsmakten i Sverige? En syn där de operativa förmågorna fokuserar på att nå en gemensam 
önskad effekt istället för enskilda försvarsgrenar, förmågor eller i värsta fall förbands enskilda 
utveckling? Uppsatsens syfte är att undersöka, med stöd av implementeringsteorin, spårbarheten 
av Regeringens direktiv avseende operativ förmåga i Försvarsmakten. Utgångspunkten tas i För-
svarsmaktens vision och de doktriner som försvarsmaktsledningen utgivit för att styra organisatio-
nen under perioden 2001–2004, samt i intervjuer med militära representanter.  
 
Några delar som framkommer i uppsatsen är att direktiven från Regeringen återfinns i samtliga 
texter hos Försvarsmakten. Dock talas det inte så mycket om huvuduppgifterna under intervjuerna 
utan mer om framtiden och hur fel det är att numera ha väpnad strid, som enda uppgift. En uppgift 
som ännu inte gett avtryck i de av Försvarsmakten skrivna texterna. Punkter som framkom att be-
akta vid skapande av operativ förmåga var samverkan, samövning, planering utefter basfunktio-
nerna, ett tydligare fokus och styrning i politiska direktiv. Vid intervjuerna och i den av försvars-
beredningen givna rapporten, menar man att Sveriges försvar av territoriet och sin integritet, i 
framtiden kommer att ske med samma styrkor man avser att engagera sig i internationella åtagan-
den. Men det arv som idag finns i förband och dess utbildningsnivå, stödjer inte riktigt den tanken. 
 
Några av slutsatserna är att samövning är av största vikt för att få operativ förmåga, samt att det 
finns en för stor kraftsplittring i utbildning, övningsverksamheten och vid framtagande av ny ma-
teriel. Slutligen konstaterades att den operativa förmågan i Försvarsmakten är en önskan, och inte 
en realitet. 
Nyckelord; Huvuduppgifter, operativ förmåga, insatsorganisationen, flexibilitet, användbarhet, differentiering, hel-
hetssyn. 
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Abstract 
This thesis studies the implementation of given directives from the Swedish gov-
ernment concerning operational capabilities in the Swedish Armed Forces.  
 
To find these directives, a government proposition to the parliament for the deci-
sion in 2001, a government decision from October 2003, and finally, a report from 
the Secretariat of the Defence Commission released in June 2003 are studied. To 
give a military view on the political directives, the military advisor to the Ministry 
of Defence is interviewed.  
 
The purpose of the thesis is to find out how the Armed Forces manage their or-
ganisation after given directives from the government concerning operational ca-
pabilities. The following military reports are studied: The last report that handles 
the Armed Forces vision in a longer perspective, Armed Forces Strategic Doctrine 
and the Joint Command Doctrine. To go further in understanding how the Armed 
Forces look on the directives from the government, high ranked officers at the 
headquarter are interviewed on the subject what is operational capability, and how 
to reach it?  
 
One of the subjects that are discussed in this paper is that the Armed Forces are 
given a directive from the government to create a system that handles different 
levels of readiness among the troops. This directive is implemented in the entire 
studied litterateur and it is discussed during the interviews. But nowhere is it told 
how the Armed Forces will tackle this challenge in how to organize, how to edu-
cate, or how to exercise the right troops on the right time against right objectives. 
 
One of the conclusions is that given directives from the government is found in all 
of the Armed Forces written texts, but it is not that obvious in the discussion dur-
ing the interviews. Other drawn conclusions are that to reach proposed operational 
capability, the Armed Forces need to exercise more in a joint environment, think 
more of the joint perspective when creating and developing new equipment, and 
are in need of a new system for contracting soldiers that are fully learned and op-
erational.  
 
Keywords: Main tasks, operational capability, Joint Force Command, flexibility, 
differentiation, total view.  
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1 Inledning 

Finns det idag en sam- och helhetssyn avseende operativ förmåga mellan den poli-
tiska nivån och Försvarsmakten i Sverige? En syn där de operativa förmågorna 
fokuserar på att nå en gemensam önskad effekt istället för enskilda försvarsgrenar, 
förmågor eller i värsta fall förbands enskilda utveckling? 
 
Uppsatsen studerar om denna sam- och/eller helhetssyn finns, genom att titta på 
implementeringen av givna direktiv från Regeringen, i Försvarsmaktens direktiv 
till organisationen. Utgångspunkten, innan implementeringen undersökts, är att 
denna sam- och/eller helhetssyn inte existerar. Vilket grundas på att det bl.a. inte 
finns en gemensam definition av, eller beskrivning av, vad som menas med be-
greppet operativ förmåga. Samt det faktum att det näst intill inte genomförs sam-
övningar mellan försvarsgrenarna – ett faktum som ger tvivelaktiga signaler om 
förmågan att samverka med andra nationer. Två enkla förklaringar, kan tyckas, 
men dock viktiga för att uppnå operativ förmåga. 
 
2 Syfte med uppsatsen 

Syftet med denna uppsats är att studera om det finns spårbarhet från de direktiv 
som regeringen givit Försvarsmakten avseende operativ förmåga. Utgångspunkt 
tas i Försvarsmaktens vision och de doktriner som försvarsmaktsledningen utgivit 
för att styra organisationen under perioden 2001–2004, samt i intervjuer med mili-
tära representanter. 
 
3 Frågeställningar 

För att nå syftet följer dessa frågor: 
– Hur ser den svenska försvarspolitiska synen på operativ förmåga ut? 
– Hur uppfattas/framgår den försvarspolitiska synen på operativ förmåga i 

visionen (PerP rapport) och doktriner? 
– Hur uppfattar delar av Försvarsmaktens ledning den försvarspolitiska sy-

nen avseende operativ förmåga och hur ser de på framtiden? 
 
4 Urval 

För att kort beskriva en allmän bild av den omvärldsförändring som sker och har 
skett studeras några av Försvarsdepartementet och försvarsberedningen utgivna 
skrifter. 
 
För att komma åt syftet och påvisa inriktning i försvarsbeslutet vore ett naturligt 
underlag att studera de årligen utkomna regleringsbreven. I denna uppsats har 
dock valts att inte göra det utan nu har underlaget inför försvarsbeslut 2001, samt 
en sammanställning av de senaste försvarsbesluten med betänkanden och proposi-
tioner och ett regeringsbeslut använts, detta då de ger en klarare och bredare bild 
av vad som getts i direktiv till Försvarsmakten avseende operativ förmåga. Det 
starkast vägande skälet för att detta underlag har använt och inte regleringsbreven 
är: att det är detta underlag som Försvarsmakten idag lever med avseende för-
bands- och organisationsstruktur, för att möta de krav som idag ställs på den ope-
rativa förmågan för att lösa givna huvuduppgifter. 
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För att påvisa planeringsförutsättningarna och den politiska viljan avseende opera-
tiv förmåga inför kommande försvarsbeslut 2004, används försvarsberedningens 
rapport Vårt militära försvar – vilja och vägval. Ett underlag som borde ha gett 
avtryck i doktrinen för gemensamma operationer då den utgavs tidsmässigt efter 
försvarsberedningens rapport och är ett politiskt tungt dokument med en bred poli-
tisk förankring. 
  
För att studera försvarsmaktsledningens skrivna tolkning av Regeringens syn på 
operativ förmåga studeras den senast utgivna visionen, (PerP rapport 7) och dokt-
rinen på militärstrategisk nivå, militärstrategiska doktrinen (MSD) och den på 
operativ nivå (Doktrinen för gemensamma operationer). 
 
För att få en fördjupad syn på ledning och styrning av Försvarsmakten och hur 
tankarna om framtiden ser ut avseende operativ förmåga, intervjuas delar av för-
svarsmaktsledningen (C STRA, C KRI, C OPIL) samt högste militäre 
representanten på Försvarets materielverk, FMV (C SYST). 
 
5 Metod 

Uppsats har en komparativ/jämförande metod för att ställa givna direktiv, rappor-
ter och intervjuer mot varandra. Detta för att undersöka syftet och se hur Reger-
ingens vilja har blivit implementerad i Försvarsmaktens skrifter och framkommer 
vid intervjuer.  
 
Som ett insteg och för att ge en bred bild av den bakgrund som ligger till grund för 
den ominriktning som pågår i Förvarsmakten används skrifter utgivna av För-
svarsdepartementet som behandlar omvärldsförändringen som sker och har skett.  
 
För att jämföra de av Försvarsmakten skriftliga och muntliga utsagorna med käl-
lan till uppdragen, används de uppdrag och förklaringar till desamma i huvudupp-
gifterna som Försvarsmakten fått i ett försvarsbeslut, ett regeringsbeslut och en 
rapport. Skrifter med till dels fokus mot framtiden, men dagsaktuella då det är 
detta underlag Försvarsmakten arbetar med nu. För att få den militärpolitiska sy-
nen på direktiven intervjuas Försvarsministerns militäre rådgivare.  
 
För att hitta de av Försvarsmakten beskrivna tolkningarna av direktiv avseende 
operativ förmåga, analyseras Försvarsmaktens vision (perspektiv rapport 7), den 
militärstrategiska doktrinen samt doktrinen för gemensamma operationer. Efter 
detta och för att kunna jämföra det skrivna ordet med det talade och samtidigt få 
en antydan om hur framtiden uppfattas, intervjuas delar av försvarsmaktsledning-
en samt den högste militäre representanten på Försvarets materielverk.  
 
För att komma åt syftet i skrifterna, d.v.s. hur tolkningen av besluten är med avse-
ende på operativ förmåga, refereras det valda underlaget i skrifterna. För att un-
derlätta för läsaren kommer de tre1 valda perspektiven att sammanfattas med del-
slutsatser för varje avsnitt och till sist vägas ihop i en diskussion. Med detta som 

                                                 
1 Regeringens vilja i direktiv/beslut, militärledningens tolkning av direktiven i skrifterna PerP Rapport 

7/MSD/Doktrin för gemensamma operationer, samt det talade ordet vid intervjuer av militära representanterna. 
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utgångsläge redovisas slutsatser och eventuella kvarstående frågeställningar att 
arbeta vidare med. 
 
Nedan ses en schematisk bild över hur processen i uppsatsen genomförts, där im-
plementeringen av direktiven i regerings dokument söks hos Försvarsmakten. Vil-
ket sedan ligger till grund för en diskussion, som i sin tur ligger till grund för de 
dragna slutsatserna. 
 

 
Det studerade underlaget är i de skrivna fallen utgivna skrifter från Regering, för-
svarsberedningen, Försvarsmakten samt en rapport som gjorts på uppdrag av för-
svarsutskottet. Texterna är primärkällor men risken för en politisk vinkling av de 
politisk utgivna texterna bör beaktas, något som inte vidare studerats i uppsatsen. 
Intervjuerna av generalerna på Högkvarteret är primära källor med stort inflytande 
på innehållet i de utgivna skrifterna av Försvarsmakten. En tanke man bör ha med 
sig är att de är intervjuade är jäviga med texterna vilket kan innebära att saker som 
passar in för att de tryckts i texterna sägs, trots att de inte är relevant och bär mot 
målet i frågeställningen. Detta är dock inget som uppdagats under arbetets gång. 
 
Intervjun med representanten från Försvarets materielverk är likväl den en pri-
märkälla. Här finns inte en naturlig koppling till de av Försvarsmaktens skrivna 
texter då han tillhör en annan myndighet. Ett faktum som ger en styrka åt inter-
vjun, då han kan säga sin mening utan att beakta utgivna skrifter och tillför där-
med en unik aspekt till uppsatsen. Intervjun med förvarsministerns militäre rådgi-
vare är likväl den även primär. En aspekt att beakta är att han kan anses vara se-
kundär, då uppgifterna som framkommer, kan vara regeringens eller departemen-
tets ståndpunkt och inte hans egna. Dock anses den militärpolitiska vinklingen, 
eller tolkningen, vara av så stor vikt för att förstå och förklara de politiska direkti-
ven att källan anses vara, även den, unik. 
 
Inför intervjuerna skickades en inledande frågeställning till de intervjuade att fun-
dera kring. Frågeställningen återfinns i bilaga 1. Intervjuerna har genomförts 
ostrukturerat men följt de direktiv som getts av Regeringen i propositionen till 
Riksdagen, d.v.s. de frågor som ställts har bäring mot operativ förmåga eller de 
områden som anses påverka den operativ förmågan, enligt Regeringen. För att 
säkerställa att intervjuerna uppfattats och referats rätt, har sammanställt underlag 
skickats via e-post till den intervjuade för genomläsning och kvittering att det va-
rit rätt uppfattat. 
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6 Teorianknytning2 

Uppsatsen använder en teorianknytning som bygger på implementeringen av för-
svarspolitiska beslut i Försvarsmakten. Uppsatsen tillämpar samma teori som dok-
torand Birgitta Rydén använde i sin avhandling, där hon undersökte hur den of-
fentliga förvaltningen genomfört principen om den anpassningsbara försvarsför-
mågan, en princip som förvaret av Sverige baseras på – utifrån ett implemente-
ringsperspektiv. Resultatet i avhandlingen konstaterar att endast 36 aktörer, eller 
fem procent, av 490 tillfrågade inom civila och militära myndigheter samt kom-
muner. Har gjort en plan för att försvarsförmågan skall kunna höjas inom en ett-
årsperiod. Ett resultat som leder till konstaterandet att principen om den anpass-
ningsbara försvarsförmågan i praktiken inte är mer än en svävande symbol. Birgit-
ta Rydén är forskare i statsvetenskap på Försvarshögskolan i Stockholm och nu-
mera studierektor på institutionen för strategiska studier på Försvarshögskolan i 
Stockholm. 
 
Implementering är den verksamhet som sker för att uppfylla mål och intentioner. 
Implementeringsteorin har vuxit fram i tre faser sedan 1970 talet och under första 
fasen ägnade sig forskarna åt fallstudier där implementeringsmetodens komplexi-
tet var i fokus. En av effekterna under denna tidsepok var att det väcktes frågor 
som hurvida det politiska systemet verkligen ägnade sig åt att bedriva effektiv 
styrning. I den andra fasen var idén att implementeringsmetoden endast kunde 
användas och nyttjas om det studerade fenomenet kartlades från början till slut. 
Modeller och checklistor utformades för att kunna förklara implementeringens 
framgång eller misslyckande. Den tredje och sista fasen är baserad på komparati-
va och diakroniska analyser. En fas i vilken bl.a. tidsserieanalyser, dynamisk mo-
dulering, nätverksanalyser, urskiljande funktionsanalys, innehållsanalys var präg-
lande. 
 
Implementeringsteorins utveckling och användbarhet är tudelad hos forskare. Det 
råder delade meningar om dess användbarhet där en ny tanke är att utveckla me-
toder och studera variationer i olika aktörers uppfattning om förutsättningarna och 
hur de agerar. Implementeringsfasen är viktig för beslutsfattare. Till hjälp finns  
då stöd att hämta vid användandet av implementeringsteorin även om den enligt 
vissa forskare är oanvändbar – en syn som troligen baseras på att teorin nått vägs 
ände eller att teorin inte är rätt modemässigt men likväl fungerar. 
 
Det förekommer vissa negativa synpunkter på teorin som menar att implemente-
ringsforskarna tenderar att undersöka fall av åtgärdsprogram som de redan vet 
kommer att misslyckas. Ett annat problem man anser att forskarna har är att de har 
en alltför rationalistisk syn på genomförandeprocessen, d.v.s. de tar inte hänsyn 
till den verklighet där anpassning sker över tiden, eller att forskningen har genom-
förts alltför tidigt efter det att beslutet har fattats. Kritikerna anser att byråkratier 
är trögrörliga och att det tar tid att genomföra politiska beslut. 
 
Under implementeringsforskningens utveckling har inte en enhetlig metod fram-
trätt. Gemensamt för implementeringsforskarna är dock att de med teorien vill 
förklara och förstå gapet mellan de politiska avsikterna och deras utfall. Ett exem-
                                                 
2 Rydén Birgitta (2003): Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan – Ett implementeringsperspektiv på svensk försvarspoli-

tik under försvarsbeslutsperiodenn 1997 – 2001, s. 49-55. 
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pel i Sverige där implementeringsteorin använts är på socialdemokraternas im-
plementering av partiets programförslag om ökad jämlikhet. En forskning som 
ifrågasätter varför vissa offentliga program misslyckas med att nå de integrationer 
som låg bakom programmens syfte. 
 
7 Centrala begrepp 

Grundläggande för uppsatsen är operativ förmåga, ett förmåge krav som styrs via 
regeringens direktiv utan att de har någon officiell definition av begreppet. Efter 
dialog via e-post3 med Håkan Juholt, ordförande i försvarsberedningen, hänvisar 
han till Förändrad omvärld – omdanat försvar4 för att beskriva, eller få den 
närmsta definitionen på, operativ förmåga som försvarsberedningen använder då 
det inte finns någon annan officiell definition av begreppet. Operativ förmåga 
enligt försvarsberedningen – Ett första steg är en antagen omvärldsbild som utgör 
grund till målbild för inriktning av Försvarsmakten. Målbilden utgör grunden för 
operativ förmåga som försvarsmaktsuppgifterna genererar. Kopplingen mellan de 
operativa förmågorna och förbandstyper ska beskrivas.5 Behovet av operativa 
förmågor exemplifieras genom att beskriva de fyra huvuduppgifterna och de tolk-
ningar av dessa som finns. Valet av förbandstyper för att motsvara kraven på ef-
terfrågad operativ förmåga är starkt situationsanpassat, där flexibilitet och uthål-
lighet skapas genom möjligheten att välja olika förbandstyper.6 
Försvarsmakten definierar operativ förmåga i militärstrategiska doktrinen som: 
det regeringen beslutar att Försvarsmakten skall ha genom direktiv i reglerings-
breven som utkommer årligen. Varken mer eller mindre.7 
 
Andra begrepp som återkommer i de undersökta texterna är: Insatsförsvar – vilket 
beskrivs i militärstrategiska doktrinen som ett kvalificerat och flexibelt försvar, 
med förmåga att anpassa sig efter den ändrade breda omvärldsbilden.8 Vilket är en 
förändring från invasionsförsvaret, och nu gällande efter den säkerhetspolitiska 
kontrollstationen 1999, vilket fastställdes 2000 i regeringens ominriktning av to-
talförsvaret.9 Beredskapsnivåer – För att skapa handlingsfrihet och möta de krav 
som regering och riksdag gett Försvarsmakten, är beredskapen uppdelad i olika 
nivåer i perspektiv från omedelbart, upp till flera år.10 Vid intervjuerna framkom 
att det finns tankar om att dela beredskapsgraderna i, differentierad beredskap, 
vilket innebär att likadana förband skulle kunna ha olika krav på beredskap. Ett 
krav som ska anpassas mot det behov man ser för att kunna verka med sina insats-
förband inom insatsorganisationen vid t.ex. internationella åtaganden. Gemensam 
operation – definierar högkvarteret som: ”Gemensam operation – militär insats 
utförd av förband ur flera försvarsgrenar ur grund- eller insatsorganisationen. 
Gemensam operation leds under ÖB av COPIL.” 11 

                                                 
3 Kopia finns hos författaren. E-post svaret ankom från Håkan Juholt till Dennis Hedström den 6 maj 2004. 
4 Försvarsberedningen (1999): Förändrad omvärld – omdanat försvar, DS 1 999:2, Stockholm 12 januari,1999. 
5 Ibid, s. 154. 
6 Ibid, s. 157. 
7 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin, s. 51. 
8 Ibid, s. 67. 
9 Regeringen (2001): Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, s.104. 
10 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin, s. 120. 
11 Rekkedal Nils Marius (2002): Modern Krigskonst – militärmakt i förändring, s. 23. 
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8 Sveriges syn på NATO & EU:s omsvängning 

För att ge en överskådlig bild av den ominriktning av Försvarsmakten som sker 
med anledning av omvärldsförändringen, behandlas i följande kapitel några korta 
sammanställningar av vad som skett och hur det har uppfattats. Kapitlet kommer 
inte att vägas in i de diskussioner och slutsatser som senare ges, utan skall enbart 
ses som en bakgrund till vad som skett och ge en inblick i varför uppgifterna till 
Försvarsmakten ser ut som de gör. Om detta redan är känt av läsaren, gå gärna 
vidare till nästa kapitel. 
 
Underlaget som valts för att ge en bred bild av NATO:s ändrade fokus är, fil.kand. 
Ib Faurbys text som getts ut av försvarsdepartementet, försvarsberedningens syn 
på EU och NATO:s omsvängning, samt Eva Haldéns text som beskriver det vid-
gade säkerhetsbegreppet.  
 

8.1 NATO, säkerhetsgarantin och dess förändring12 
NATO:s roll som det kollektiva försvaret av medlemsländerna vid ett anfall har 
sedan kalla krigets slut blivit mindre framträdande, till förmån för att använda 
medlemsländernas styrkor till andra uppgifter.13 Hotbilden har ändrats från natio-
nellt hot till ett mer internationellt, där NATO bl.a. haft rollen tillsammans med 
andra organisationer att påbörja uppbyggnaden av ett nytt säkerhetssystem i Euro-
pa. Artikel 5 och icke artikel 5 är de frågor som NATO:s medlemsländer diskute-
rar kring. Artikel 5 åtagandena bygger på den säkerhetsgaranti som följer av att 
vara medlem i NATO. Säkerhetsgarantin vilar i sin tur på den politiska solidarite-
ten och det praktiska militära samarbetet mellan medlemsländerna. Kärnan i alli-
ansens säkerhetsgaranti är trovärdigheten i de gemensamma politiska grunderna. 
Av stor betydelse för trovärdigheten är de militära samarbetena, där integrerade 
övningar, strukturer, planläggningar, med mera, betyder att NATO:s styrkor kan 
strida tillsammans. Det övergripande målet är fortfarande ett välmående och ode-
lat, fredligt Europa, bl.a. genom ökad integration i den euroatlantiska gemenska-
pen. 
 
NATO:s anpassning till den internationella situationen har gjort det nödvändigt 
med en intern anpassning av de militära styrkorna och strukturerna ingående i 
alliansen. Det koncept man valt baseras på tanken att ett massivt angrepp på alli-
ansen inte är realistisk. NATO valde att möta de nya hoten genom att skapa orga-
nisationen CJTF (Combined Joint Task Force) vilken ska agera på hot som inte 
hamnar under artikel 5. Diskussionen fördes även om CJTF - konceptet även skul-
le kunna användas mot mindre artikel 5 - operationer. 
 

8.2 Försvarsberedningens syn på EU & NATO i omsvängningen14 
Utvidgningarna av både EU och NATO innebär en förändring av den säkerhetspo-
litiska situationen runt Sverige, Östersjön och inte minst i Europa. Försvarsbered-
ningen ser positivt på förändringen och anser att en följd blir att Östersjön blir fast 

                                                 
12 Faurby Ib (1998): Nato efter det kalla kriget, Information Rosenbad Stockholm 
13 Ibid, s. 2. 
14 Försvarsdepartementet (2003): Vårt militära försvar – vilja och vägval. 
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förankrad i den europeiska och euroatlantiska säkerhetsstrukturen, där länderna 
inte bara befinner sig i en ny säkerhetspolitisk omgivning utan även i en integre-
rad europeisk samarbetsordning, där det är ”… mycket svårt att föreställa sig ett 
allvarligt säkerhetshot mot en enskild stat som inte också berör de andra staterna i 
vår del av Europa”.15 
 
Den militära krishanteringsförmågan som håller på att struktureras inom EU inne-
bär ett tillskott av krishanteringsverktyg för det internationella samfundet. För-
svarsberedningen har i och med detta tittat på vilka styrkor Försvarsmakten ska 
ställa till förfogande vid internationella insatser inklusive det fredsfrämjande arbe-
te som bedrivs inom EU.16 EU:s framtidskonvent presenterade under hösten 2003 
ett förslag till ny konstitution för unionen. I konventet finns ett stöd för en vidare-
utveckling av uppgifterna inom de säkerhets- och försvarspolitiska frågorna i Pe-
tersberg – uppgifterna inkluderar konflikt, nedrustning samt terrorismförebyggan-
de åtgärder. Terroristhotet har bl.a. inneburit att en solidaritetsklausul diskuterats, 
där alla medel som står till förfogande för unionen skall kunna användas vid ett 
angrepp mot en unionsmedlem. Klausulen tydliggör att medlemsstaternas säkerhet 
i allt högre grad är odelbar.17  
 
Sammantaget menar Förvarsberedningen att ett militärt anfall mot Sverige är 
osannolikt, men menar samtidigt att hotet mot vår fred och säkerhet, inom och 
utom närområdet, bäst skyddas genom samverkan och gemenskap i konfliktföre-
byggande åtgärder. Beredningen menar att Sveriges deltagande i internationella 
konflikter och krishantering bör öka över hela skalan, från civila åtgärder till mili-
tärt framtvingande åtgärder, i motsvarande storlek som övriga europeiska länders 
deltagande. För att lösa detta måste Försvarsmakten i nationella och internationel-
la miljöer utveckla förmågan att bedriva väpnad strid. En förmåga där kravet in-
ternationellt klart sammanfaller med det nationella kravet. En följd av detta är att 
Försvarsberedningen föreslår en översyn av den grundläggande försvarsförmågan 
som utvecklats i prop. 1999/2 000:30 Det nya försvaret.18 

8.3 Försvaret och det vidgade säkerhetsbegreppet19 
Det vidgade säkerhetsbegreppet har sitt ursprung i det minskade hotet om invasion 
mot Sverige – ett annat hotbildstänkande. Begreppet skall användas som ett för-
svarspolitiskt instrument i och med detta användas av Försvarsmakten i det fort-
satta arbetet med alliansfriheten. Begreppet kan väl ses som ett paradigmskifte, 
där en ny kunskap visar sig i synen på förändringarna i perspektivet och verklig-
hetsuppfattningen så till vida att de gamla inte längre ses som relevanta utan nya 
har inträtt. Den gamla synen bygger på den sanning om invasionshot som stod för 
dörren, och en motpol är de till stor del abstrakta hot som föreligger mot vårt land 
och omvärld. 
 
Varför & vad som skall försvaras. För deltagande vid internationella insatser är de 
vanligaste uttrycken hos officerskåren att Sveriges deltagande ska förhindra att 
                                                 
15 Regeringskansliet Försvarsdepartementet (Ds 2003:34), Vårt militära försvar – vilja och vägval, s. 12. 
16 Ibid, s. 15. 
17 Ibid, s. 16- 17. 
18 Ibid, s. 25 - 29. 
19 Haldén Eva (2001), Försvaret och det vidgade säkerhetsbegreppet, Försvarsberedningen Försvarsdepartementet Stock-

holm. 
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oroligheter/terrorism/med mera sprider sig till oss. Den vanligaste politiska stånd-
punkten är att vi ska säkerställa den politiska konfliktlösningen, samt den mera 
mänskliga aspekten att vi ska bistå medmänniskor i arbetet/strävan mot demokra-
tiska rättigheter för alla. Tidigare var vad som skulle försvaras starkt kopplat till 
territoriet. Idag har hotet ändrat karaktär, eller kanske helt enkelt visat sig då inva-
sionshotet försvunnit, som ett abstraktare forum av händelser där sårbarheten änd-
rat skepnad. Skillnaden består i att ordet försvara har ändrat fokus från det konkre-
ta till det abstrakta, men ändå fokuserar mot det syfte det alltid har tjänat: att 
skydda Sverige. Det abstrakta territoriet är således det som vi skall fokusera vår 
militära kraft mot att försvara, ett territorium som innehåller ekonomiska aspekter, 
värdesystem såsom demokratiska värden. Detta nya synsätt gör att det idag är 
svårt att tala om gränser, utan det naturliga är att tala om gränslösheten i samar-
betsformerna mellan stater och system. Av detta följer att man kan dra slutsatsen 
att vi gått från ett eget territorium till ett gemensamt mellan stater.20 
 
Hur ska detta då försvaras? 21 För det första måste en legitimering hos den egna 
medborgaren finnas eller skapas. Om inte den finns, finns heller inte legitimitet att 
använda militärt våld i statens namn, d.v.s. medborgaren i det demokratiska sty-
relseskicket. Inom ramen för det vidgade säkerhetsbegreppet syns tre nivåer på 
nyttjandet av militär makt nämligen: konfliktförebyggande, fredsbevarande och 
sist fredsframtvingande. Utmaningen ligger i formuleringen av legitimeringen av 
insatsen inom respektive nivå.  
 
Avslutande reflektion. Nu har de aspekter att beakta i användandet och uppfyllan-
det av kravet på operativ förmåga beskrivits. Man kan kort konstatera att den mil-
jö som morgondagen innebär har en helt annan profil än den som varit gällande 
vid den tidpunkt som dagens Försvarsmakt anpassats till. 
  

                                                 
20 Haldén Eva (2001): Försvaret och det vidgade säkerhetsbegreppet, s. 4 – 7. 
21 Ibid, s. 8 – 11. 
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9 Politisk vilja och ovilja i styrningar och direktiv 

I kommande kapitel kommer de politiska direktiv och inriktningar som ligger till 
grund för de tolkningar som Försvarsmakten har gjort i sina skrifter avseende ope-
rativ förmåga att beskrivas. Underlaget undersöks för att finna hur de avser att den 
operativa förmågan skall se ut och inriktas inom Försvarsmakten, för att i nästa 
kapitel börja titta på hur Försvarsmakten har tolkat detsamma. 
 
Underlaget som valts är det material som idag är aktuellt för att styra den pågåen-
de och kommande utvecklingen/ominriktningen av Försvarsmaktens operativa 
förmågor. Som underlag används försvarsbeslut 2001, den rapport försvarsbered-
ningen på uppdrag av försvarsutskottet har lämnat samt det beslut regeringen tog 
avseende Försvarsmaktens uppgifter i oktober 2003 och behandlar uppgiften väp-
nad strid och operativa förmågor. För att få den militärpolitiska synen på operativ 
förmåga intervjuas Förvarsministerns militäre rådgivare, brigadgeneral Michael 
Moore. (Numera utnämnd till Generalmajor.) 

9.1 Regeringens direktiv avseende operativ förmåga 2001 
I försvarsbeslutet i maj 2000 förändrade regeringen till viss del de operativa för-
mågorna och dess krav för att bättre avspegla de av riksdagen bestämda uppgif-
terna. Inför försvarsbeslut 2001 återkom regeringen med en något omformulerad 
förmågespecificering med ett förtydligande av de ställda huvuduppgifterna. Detta 
beskrivs utförligt i Regeringens styrning av den operativa förmågan gavs i sin 
proposition till riksdagen 2001. 
 
Förändringarna innebär i korthet att informationsoperationer införts istället för 
informationskrigsföring, samt att samma ambitionsnivå skall gälla inom de olika 
stridskrafterna i bidraget till fred och säkerhet i omvärlden. Förtydliganden har 
gjorts i arbetet med att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. 
Grunden för det militära försvaret i framtiden skall även efter Försvarsbeslutet 
2001 vara förmågan till väpnad strid, där utgångspunkten för de ingående krigs-
förbanden i insatsorganisationen är de operativa förmågorna.22 
 
Försvarsmakten har av Regeringen i försvarsbeslut 2001 fått följande fyra huvud-
uppgifter att skapa operativ förmåga att kunna verkställa:23 
 

– försvara Sverige mot väpnat angrepp 
– hävda territoriell integritet 
– bidra till fred och säkerhet i omvärlden 
– stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred 

 
För att djupare kunna analysera huvuduppgifterna och kraven på operativ förmåga 
följer här en utveckling av huvuduppgifterna och innebörden. 
 

                                                 
22 Sveriges Riksdag, Försvarsutskottet, Thulstrup Jörgen (2003): Försvarsmaktens utbildning, förbandsutveckling, förbandsom-

sättning, beredskap och operativ förmåga – utvärdering av försvarsbesluten 2000 och 2001, s.14, s. 20 –  21.  
23 Regeringen (2001): Regeringens proposition 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, s.131 – 132. 
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Huvuduppgiften - Försvara Sverige mot väpnat angrepp 24 
Huvuduppgiften är uppdelad i tre tidsaspekter:  
 
Tidsaspekt – alltid 
Försvarsmakten skall alltid ha förmågan att möta hot mot Sverige avseende: olika 
former av informationsoperationer, upptäcka och möta begränsade angrepp eller 
hot om anfall med i första hand fjärrstridskrafter, vidta skyddsåtgärder vid begrän-
sade insatser mot mål civila som militära i samverkan med det öviga totalförsva-
ret, kunna möta intrång på vårt territorium av andra stridskrafter, förbereda och 
bidra till skydd och försvar av samhället mot NBC-stridsmedel. 
 
Inom en vecka skall Försvarsmakten kunna uppnå de ovan beskrivna förmågorna. 
Det innebär en minskning av ambitionen jämfört med de 72–96 timmar som gäll-
de före försvarsbeslut 2000. 
 
Tidsaspekt – kort sikt (max ett år efter beslut) 
På kort sikt skall Försvarsmakten kunna utveckla en förmåga till skyddsåtgärder 
som bidrar till skyddet av samhällsfunktioner och infrastrukturer och skapa ytter-
ligare en förmåga att möta fjärrstridsmedel och begränsade luftrörliga insatsstyr-
kor. 
 
Tidsaspekt – medellång sikt (inom fem år efter beslut) 
På medellång sikt skall en anpassning av successiva beslut kunna ske, vilket ska 
resultera i en förmåga att möta ett aktuellt hot. Anpassningen skall ske via olika 
tidsperspektiv samt olika beredskapsgrader för att flexibelt kunna möta anpass-
ningsbehovet. Förutom detta behöver Försvarsmakten kunna växa kvalitativt samt 
skapa nya förmågor. 
 
Huvuduppgiften - Hävda territoriell integritet25 
I denna huvuduppgift ska Försvarsmakten med fokus på Östersjöområdet ensam 
eller tillsammans med andra myndigheter ha förmågan att upptäcka och ingripa 
mot kränkningar med beredskapen att utveckla denna förmåga snabbt vid behov. 
Samt upptäcka, avvisa hot i närområdet och tidigt upptäcka NBC-insatser.  
 
Huvuduppgiften - Bidra till fred och säkerhet i omvärlden26 
I denna huvuduppgift ska Försvarsmakten ha förmågan att tillsammans med andra 
länder delta i planering/genomförande/utvärdering av fredsbevarande och freds-
framtvingande insatser lämna stöd till fredsfrämjande och humanitär verksamhet - 
globalt efter beslut men främst inom Europa. Vidare skall Försvarsmakten kunna 
skydda sig mot begränsat NBC-angrepp samt i samverkan med andra nationer 
planera och genomföra övningsverksamhet inom den fredsfrämjande ramen.  
 
På medellång sikt (fem år efter beslut) skall man även kunna delta globalt vid 
fredsframtvingande operationer. 
 
I internationaliseringens tecken anser man att det finns ett starkt behov av att stär-
ka Sveriges förmåga till bidrag i europeisk krishantering och undersöka möjlighe-
                                                 
24 Regeringen (2001): Regeringens proposition 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, s.131 – 132. 
25 Ibid, s.132. 
26 Ibid, s.132. 
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ten till att snabbare öka den förmågan. Där tidsaspekten till att sätta in den styrka 
man valt ska vara insatt, är någon månad efter beslutet är taget. 
 
Huvuduppgiften - Stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred27 
I denna huvuduppgift ska förmågan att samverka med andra civila myndigheter 
och däri kunna ställa resurser till förfogande finnas. En huvuduppgift där kravet 
inte skall vara utgångspunkt för Försvarsmaktens utformning men dock beaktas i 
den operativa planeringen. 
 
Dessa är huvuduppgifterna men Regeringen lyfter fram kompetens, insatsorgani-
sationen och anpassning som områden att utveckla genom följande: 
 
Kompetens28. I FB 2001 anger man att Försvarsmakten måste ha kompetens att 
genomföra väpnad strid, vilket anses som grundläggande, inom samtliga konflikt-
nivåer. Kompetensen bör samordnas på samtliga förbandsnivåer samt i gemen-
samma operationer där samverkan sker mellan flera typer av stridskrafter och sy-
stem. Den internationella kompetensen medför att Försvarsmakten måste ha kun-
skap och färdigheter att delta i fredsfrämjande och humanitär verksamhet, samt 
delta vid säkerhetssamarbeten i form av internationella övningar. Kompetensen 
skall samordnas på alla förbandsnivåer, mellan stridskrafter och system. Där krav 
på kompetens ställs inom ledning, försvarsunderrättelse, skydd, logistik, informa-
tionsoperationer, samt inom samverkan med den civila sektorn. 
 
Insatsorganisationen.29 I FB 2001 påvisar man att insatsorganisationen inom För-
svarsmakten skall ha de resurser och kompetenser som är nödvändiga för att 
genomföra väpnade insatser inom och utom Sveriges gränser. Insatsorganisatio-
nen skall vara den plats där man hämtar resurser och kompetens för anpassning 
som syftar mot tillväxt och/eller ändrad inriktning. Tillväxt syftar främst till led-
ning av förband och dess personal för att strida på en högre nivå. Kompetensen att 
anpassa organisationen skall återfinnas i grundorganisationen och inte i insatsor-
ganisationen. 
 
Ännu ett tillägg, eller snarare ett tidigare direktiv som understryks, är det som i 
FB 2000 föreskrevs att samtliga förband i framtiden skall ha förmågan att strida i 
urbaniserad miljö, vilket ses som en fördel även i internationella insatser.30 
 
Anpassning.31 Riksdagen har beslutat att anpassningsförmåga skall vara en av 
grundstenarna i den svenska försvarspolitiken. Under kontrollstation 1999 anslöt 
sig försvarsutskottet till tanken och ansåg att en avgörande förmåga till anpassning 
är att säkerställa den kompetens Försvarsmakten anses ha och kan upprätta. För-
svarsutskottet anser dock att en klar skillnad bör visas i de långsiktiga planer som 
görs för totalförsvaret i dess utvecklingsmöjligheter. Försvarsbeslutet tar upp an-
passningsförmågan med dess tidsintervaller (1, 5, 10 år) som ett krav och en del i 
den operativa insatsförmågan. Där menar man att Försvarsmakten behöver ett 
                                                 
27 Regeringen (2001): Regeringens proposition 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, s.132. 
28 Ibid, s.133 – 134. 
29 Ibid, s. 146 – 148. 
30 Sveriges Riksdag, Försvarsutskottet, Thulstrup Jörgen (2003): Försvarsmaktens utbildning, förbandsutveckling, förbandsom-

sättning, beredskap och operativ förmåga – utvärdering av försvarsbesluten 2000 och 2001, s. 17. 
31 Regeringen (2001): Regeringens proposition 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, s.139 – 142. 
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system där man värderar den operativa förmågan mot de tänkt hot man ser i om-
världsutvärderingen. 
 
Huvuddragen i regeringens direktiv om anpassningsförmåga är att den vilar på 
och styrs av successiva beslut om operativ förmåga. Dessa skall ses i olika tids-
perspektiv, där takten styrs av Försvarsmaktens möjlighet till anpassning och be-
redskapssystemet utgör en viktig funktion att avpassa omfattningen och samman-
sättningen. Förmågan beskrivs vidare inte bara som att det är viktigt att kunna 
anpassa sig kvantitativt, utan även att kunna växa kvalitativt. Den del i FB 2001 
som berör operativ förmåga på medellång sikt (fem år efter reg. beslut) ska kunna 
utveckla förmågan att möta samordnade militäroperativa angrepp. Samt i ett tio-
årsperspektiv kunna anpassas sig till att möta flera typer av militära angrepp. 

9.2 Försvarspolitisk rapport från Försvarsberedningen 2003 ”Vårt 
militära försvar – vilja och vägval” 

Försvarsreformen har behandlats under tiden 1999- 2001. Målet är att omforma 
försvaret från ett invasionsförsvar till ett flexibelt insatsförsvar. Den operativa 
förmågan på förbandsnivå fås genom användbarhet och tillgänglighet genom en 
differentiering av beredskapen i insatsorganisationen. En differentiering där vissa 
förband har hög beredskap och kort förberedelsetid och vissa andra tillåts ha lägre 
tillgänglighet i såväl förmåga som ifråga om tid. Internationaliseringen av till-
gängliga förband pågår och är omfattande med syfte att kunna delta aktivare i in-
ternationell krishantering och säkerhetsfrämjande samarbete. En ökad förmåga att 
använda samma operativa förmåga inom totalförsvarets ram är likväl under upp-
byggnad. Vägar att gå för att uppnå de operativa kraven är att reformera övnings- 
och utbildningsverksamheten, personalförsörjningssystemet samt den materielför-
sörjningsplan som ligger. Men inte att förglömma är de erfarenheter som För-
svarsmakten fått via de internationella uppdrag den redan haft. Försvarsmakten 
ska kunna utveckla nya operativa förmågor allteftersom att de tekniska, taktiska 
och säkerhetspolitiska utvecklingarna påkallar detta.32 
 
Insatsorganisationen.33 Insatsorganisationen är det främsta instrumentet för att 
uppfylla den operativa förmågan. Vissa mindre delar av insatsorganisationen 
kommer under slutet av 2004 att vara utvecklade mot uppsatta krav på operativ 
förmåga. En differentiering av beredskapen utifrån operativ förmåga är av reger-
ingen beslutad den 8 maj 2003, vilket medför att förband som behövs i den korta 
tidsaspekten kan prioriteras och innebär att de förband som har lång beredskapstid 
kan ges låg grad av uppfyllnad personellt och materiellt. 
 
Den internationella förmågan. 34 Under de senaste årens internationalisering av 
Försvarsmakten har ett antal förband anmälts till internationella styrkeregister. 
Förband som tvärt emot större delen av insatsorganisationen präglas av hög grad 
av personell tillgänglighet, materiell kvalitet och uppfyllnad. Erfarenheter man fått 
är att befintliga förmågor och materiel inte varit tillfylles, vilket lett och kommer 
att leda till utveckling och nyinvestering av vissa befintliga typförband från den 
tidigare krigsorganisationen. I framtiden innebär det att inför varje anmälan till ett 
förbandsregister måste en avvägning ske. 
                                                 
32 Regeringskansliet Försvarsdepartementet (Ds 2003:34), Vårt militära försvar – vilja och vägval, s. 31–32. 
33 Ibid, s. 32 – 34. 
34 Ibid, s. 35. 
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Övning och utbildning.35 Det råder otakt i Försvarsmaktens utbildning av förband 
kontra det behov som föreskrivs i insatsorganisationen avseende prioriterade för-
band. Över- och underutbildning förekommer. En följd av detta är att samövning-
en på bataljons- och högre förbandsnivå inte fungerar tillfredsställande. Försvars-
beredningen vill här trycka på att kvalificerade stridskraftsgemensamma övningar 
börjar genomföras, inte minst mellan luft- och markstridskrafter. 
 
Försvarsmateriel. Ett förändringsskede pågår alltjämt men i dag är medlen för 
anskaffning av materiel allokerat t.o.m. 2007–2008. Allokeringar som man kan 
spåra till den gamla krigsorganisationen och dess behov. Nyanskaffningar har till 
största del skett till den internationalisering som skett samt till demonstratörer. 
Försvarsmaktens metod att anskaffa materiel till förband har varit att man materi-
alslagsvis fyllt upp förband efter förband istället för att fylla upp ett förband med 
samtliga ingående materialslag. En effektivisering genom att stegvis med korta 
serier fylla upp förband borde vara en ny väg att gå. Fokus bör i framtiden ligga 
på insatsförbandens utformning.36  
 
Försvarspolitiska direktiv/inriktningar.37 Helhetssyn är ett ledord för Försvarsbe-
redningen. Detta för att hantera hela skalan av konflikter inom som utom landets 
gränser samt för att på ett strukturerat och samordnat sätt möta de nya hoten. För-
svaret ska ha en långsiktig försvarspolitisk handlingsfrihet och kompetens för att 
kunna möta förändringar i omvärlden, vilket ska vara ett stöd i arbetet att i sam-
verkan med andra stater verka för fred och ökad säkerhet för att förhindra att kri-
ser och konflikter når svenskt territorium. 
  
Utformningen av operativa förmågor och resurser. En otydlighet i de tidigare fyra 
huvuduppgifterna har medfört att det finns en otydlighet i vad som är Försvars-
makten egentliga roll. Försvarsberedningen anser att i skyddet av Sverige mot 
yttre väpnat hot och kränkningar är den enskilt viktigaste faktorn förmågan att 
kunna genomföra väpnad strid. En uppgift som ska kunna genomföras såväl inom 
som utom landets gränser. Differentieringen av beredskapsnivån inom Försvars-
makten är det sätt som beredningen anser ökar den reella insatsförmågan. Endast 
de förband som oundvikligen behövs för den nationella förmågan skall vara i be-
redskap för densamma, vilket ger en långsiktig förmåga till anpassning och skall 
påverka de förband vi avser bidra med i internationella insatser. 
 
Nationell och internationell förmåga. 38 Försvarsberedningen anser som en del i 
att stärka den europeiska förmågan att Sveriges deltagande ska öka och förmågor 
utvecklas för att klara detta samtidigt som de nationella kraven består. 

                                                 
35 Regeringskansliet Försvarsdepartementet (Ds 2003:34), Vårt militära försvar – vilja och vägval, s. 36. 
36 Ibid, s. 37– 38. 
37 Ibid, s. 43 – 46. 
38 Ibid, s. 47– 50. 
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9.3 Inriktning av arbetet med Försvarsmaktens operativa förmåga i 
olika avseenden 

Regeringen gav i Regeringsbeslut 6, 2003 10 09, Fö/2003/2132/SALP de plane-
ringsförutsättningar Försvarsmakten skall beakta i sitt arbete med operativa för-
mågor. Till grund för arbetet skall Försvarsmakten använda omvärldsläget och 
den försvarspolitiska inriktning som lämnades i Försvarsberedningens rapport 
Vårt militära försvar – vilja och vägval (Ds2003: 34). Behovet är att på ett flexi-
belt och förbättrat sätt skapa en operativ förmåga som möter de framtida hoten.  
 
Utgångspunkten för arbetet är att Regeringen ändrat de fyra uppgifterna till en 
huvuduppgift. En uppgift där Försvarsmakten utifrån huvuduppgiften väpnad strid 
ska kunna;  

- ”Hävda Sveriges territoriella integritet 
- Bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i freds-

främjande insatser över hela skalan av uppgifter, i Europa och globalt. 
- Vid ett försämrat omvärldsläge, med beaktande av synergier mellan vår nationella 

och internationella insatsförmåga och efter beslut av statsmakterna, kunna hantera 
händelseutvecklingar och möta hot som kan uppstå till följd av en kris eller konflikt i 
omvärlden 

- Efter successiva beslut av statsmakterna, kunna möta och genomföra operationer av 
begränsad omfattning utifrån då tillgängliga resurser(insatsförband, förstärknings-
kompetens och utvecklingsresurser) 

- På lång sikt, efter allvarlig och varaktig säkerhetspolitisk försämring och successiva 
beslut av statsmakterna, kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfat-
tande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet”39 

 
Utifrån denna uppgift skall även Försvarsmakten kunna bistå andra myndigheter 
vid påfrestningar med skydd och stöd av viktiga samhällsfunktioner och infra-
strukturer vid fred och ofred samt i hävdandet av Sveriges territoriella integritet 
beakta samverkan med andra myndigheter. Som grund i terroristbekämpningen är 
Försvarsmaktens roll att bistå de civila myndigheterna och slutligen skall den ope-
rativa förmågan variera beroende på ekonomisk nivå. 
 

9.4 Intervju med Försvarsministerns militäre rådgivare Brigadgene-
ral Michael Moore40 

Nu har det skrivna underlaget som behandlar den politiska viljan sammanställts 
och vi ska nu titta närmare på den militärpolitiska aspekten avseende operativ 
förmåga genom en intervju med brigadgeneral Michael Moore, Försvarsminis-
terns militäre rådgivare. Brigadgeneral Michael Moores aspekt tillför en vinkling 
som torde vara av vikt att belysa för att nyansera den politiska nivåns direktiv ut-
ifrån en hög militärs syn på direktiven med insikt i den politiska processen. Bri-
gadgeneral Michael Moore har valts att intervjuas med perspektivet att få en mili-
tär vinkling på de politiska budskapen utifrån hans position på Försvarsdeparte-
mentet som militär rådgivare till försvarsministern. Brigadgeneral Michael Moore 
har sedan intervjun genomfördes utnämnts till Generalmajor. 
 

                                                 
39 Regeringen, Försvarsdepartementet, Inriktningen av arbetet med Försvarsmaktens operativa förmåga i olika avseenden, Stock-

holm, Regeringsbeslut 6 Fö/2003/2132/SALP, s. 1 – 3 
40 Intervju med Brigadgeneral Michael Moore på Försvarsdepartementet den 26 juni 2003. 
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Under intervjun diskuterades aspekter som är ledande för att nå den operativa 
förmågan som Regeringen gett i sina direktiv: 
Förändringsprocessen. Det militära försvaret står inför en förändringsprocess som 
startade med försvarsreformen år 2000. Den huvudsakliga anledningen till att 
denna reform startade var det omvärldsläge som förändrats. Arbetet med säker-
hetsfrågor, nationella såsom internationella inom Europa, präglas idag av samar-
bete och samförstånd inom ett antal områden.  
 
Kravet på Försvarsmakten. Det är ett högt krav som ställs avseende att skapa ett 
flexibelt försvar. Igår visste vi varför vi hade ett försvar, var invasionen skulle 
komma, när, hur och vem som skulle komma. Idag vet vi vem som vi ska samar-
beta med. Trots dessa förnyade krav är det militära försvarets uppgifter fortfaran-
de att försvara landet enligt de fyra huvuduppgifterna, TI/VA/II/SS.41 
 
Reformen har tagit fasta på omvärldsförändringen och riksdagen har fastslagit att 
det övergripande målet är att transformera det gamla invasionsförsvaret till ett 
modernt insatsförsvar med nyckelorden: användbarhet, tillgänglighet och differen-
tiering. Häri kan man utläsa att ett av delmålen är att det utvecklade insatsförsva-
ret skall kunna användas såväl nationellt såsom internationellt. 
 
Personalförsörjning. För att lyckas med reformen och skapa operativ förmåga 
måste förändringar i personalförsörjningssystemet genomföras. Befattningar mås-
te viktas och eventuellt omformas mot civila, reservofficerare måste utnyttjas bätt-
re och dessutom måste de som Försvarsmakten utbildar tas om hand bättre än vad 
som är fallet idag. 
 
Politiskt missnöje. Det råder ett politiskt missnöje med hur Försvarsmakten leder 
delar av verksamheten. Några exempel är att de kraven som kommer vid beslut 
om internationella insatser, där kostnader ökar och kräver speciallösningar, d.v.s. 
för varje enskilt uppdrag skapas en specifik organisation och kompletterande ut-
bildning/anskaffning sker. Frågan man bör ställa sig är varför man inte tänkt på 
detta när man skapade de förband som nu måste utvecklas för att kunna användas. 
Men kanske viktigare är att man ställer den frågan idag inför morgondagens för-
band och dess operativa förmåga. 
 
Differentiering & utbildning. Frånvaron av differentiering av beredskapsgrader 
hos de nationellt grupperade förbanden gör att det krävs förändringar i sätt att ar-
beta och utbilda. I Försvarsmaktens utbildningssystem lägger vi idag ner allt ifrån 
månader till drygt ett år på utbildning, beroende på befattning, av våra värnplikti-
ga soldater för att sedan skicka hem dem. Vi måste se över vårt utbildningssystem 
och det finns idag en politisk förståelse för att vi idag måste genomföra utbildning 
mot ett längre perspektiv och där finna nya former för avtal för beredskapssolda-
ter, kontraktsanställda soldater. Vi måste i reformens anda skapa ett nytt mönster 
att utbilda och öva gentemot, för att kunna utbilda och öva förband såsom bataljo-
ner årligen för att öka insatsförmågan med desamma. Att med ambitionen fullt ut 
genomföra verksamhet med en organiserad, fullt utrustad och utbyggd insatsorga-
nisation idag är orealistisk. Regeringen har till Försvarsmakten gett uppdraget att 
ge ett förslag till differentiering av beredskapsgrader för insatsorganisationen. 

                                                 
41 TI –territoriell insatsförmåga, VA – väpnat angrepp, II – internationella insatser, SS – stöd till civila samhället. 
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Materiel. Försvarsmakten är klämd och tyngd av det materiella arvet, ett arv som 
kostar kraft ur den organisation som behövs för genomförande av reformen. För 
att möta morgondagen måste materielens beskaffenhet innebära flexibilitet att 
användas internationellt såväl som nationellt. Flexibiliteten måste byggas utefter 
nyckelorden, användbarhet, tillgänglighet och flexibilitet. Här måste 
Försvarsmakten peka ut vilka system som man vill och måste satsa på. Fokus 
måste ligga på operativ insatsförmåga. 
 
Ledning. Omvärldsuppfattningen har i och med de nya uppgifterna internationellt 
och nationellt skapat ett behov av en bättre omvärldsuppfattning. Sverige har valt 
att arbeta med ett nätverksbaserat försvarskoncept (NBF) för att ur detta system 
möjliggöra ett effektivare nyttjande av våra verkanssystem. 
 
Vi har tekniken och vi har på vissa håll arbetat med detta synsätt en längre tid, nu 
måste vi se till att integrera detta så snart som möjligt i hela Försvarsmakten. För 
att leda en försvarsmakt som inte kan finnas överallt måste vi se till att vår perife-
ra uppfattning är så bra att vi inte gör några större misstag i var och hur vi nyttjar 
våra resurser och vår operativa förmåga. 
 
Allianser. Andra länder med allianser kan avknoppa förmågor som en annan har 
tagit hand om. Sverige skall vara en liten stornation med en budget på 40 miljar-
der kronor. Norge och Danmark har 1/3, 2/3 av vad vi har i budget men har idag 
lika eller mer personal i operativ internationell tjänst. En retorisk fråga som instäl-
ler sig är varför Sverige kostar mer men får ut mindre av satsat kapital? Svaret kan 
vara att vi skall klara allt själva eller att prioriteringen är fel. Vi måste fokusera på 
vilka operativa förmågor vi vill ha. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att brigadgeneral Michael Moore har samma 
uppfattning som försvarsberedningen avseende omvärldsförändringen. Samtidigt 
bekräftar han den politiska viljan och understryker den otillfredsställelse som 
finns angående arbetet med ominriktningen som genomförs av och i Försvarsmak-
ten. 

9.5 Del-slutsatser – Politisk vilja och ovilja i styrningar och direktiv 
Huvuduppgiften i kommande underkapitel är att dra några del-slutsatser utifrån 
kapitel 9. Slutsatser som skall behandla krav på operativ förmåga utifrån den poli-
tiska synvinkeln. 
 
Operativ förmåga och organisationen. Jämför man underlaget från FB 01 med 
försvarsberedningens rapport inser man att på den korta tiden mellan utgivnings-
dagarna har en allt starkare fokusering mot internationella insatser skett, ett fak-
tum som kan tyckas vara naturligt med tanke på omvärldsförändringen. I föränd-
ringen har Försvarsmakten samma förbands- och organisationsstruktur att använ-
da då den fortfarande lever i och med FB 01. En organisation som fortfarande har 
fokus på defensivt försvar av det egna territoriet och inte på det internationella 
deltagandet. NATO och EU har svängt om sina styrkor mot internationella åta-
ganden och om Sverige vill stödja den processen bör en fokusering ”mot vad med 
vad” ske och organisation och utbildningsmetoder anpassas till detta. 
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Operativ förmåga och inriktningen. För att kunna inrikta beredskapsnivån och 
veta vad man skall utbilda förbandsverksamheten till, utgör den operativa förmå-
gan en av grunderna i inriktningen. I de direktiv som Försvarsmakten fått saknas 
en tydlighet beträffande med vad och mot vad, man vill att den operativa förmå-
gan skall riktas. Är det defensiv försvarsförmåga eller offensiv, t.ex. fredsfräm-
jande verksamhet – en otydlighet finns i vad som menas. Ett klarläggande saknas 
där man beskriver vad man vill använda Försvarsmakten till, istället för de direk-
tiv som fortfarande beskriver vad man kan komma att använda Försvarsmakten till 
vid ett eventuellt behov. 
 
Operativ förmåga och differentiering/beredskapsnivåer. Differentieringen av För-
svarsmaktens förmåga har fått en alltmer framträdande roll i diskussionen. Pro-
blemet ligger i att det inte avgränsas i huvuduppgifterna tillräckligt tydligt, vilket 
får till följd att vi utbildar personal, anskaffar materiel, övar och deltar i interna-
tionella samövningar – med förband, förmågor och metoder som är framtagna för 
att skydda Sverige i ett kallakriget- scenario. Ett scenario där allt skall klaras av, 
vilket gör att differentieringen inte får den verkan den skulle kunna få om en kla-
rare fokusering och prioritering fanns. Genom en fokusering mot vad man vill 
nyttja Försvarsmakten kan man differentiera beredskapsnivåerna. En fokusering 
och differentiering som jag anser nödvändig efter den ändrade omvärldssituatio-
nen där högre krav på tillgänglighet är ett faktum. 
 
Operativ förmåga och insatsförbanden. Insatsförbanden och den väpnade striden 
hamnar alltmer i fokus. Att insatsförbanden ska ha operativ rörlighet och kunna 
utföra en väpnad strid anser jag som självklart. Det ligger i ordets natur att om det 
är operativt skall det kunna användas där det behövs. Här tror jag det gamla terri-
torialförsvaret fortfarande spökar, och dagens nationella skyddsförband och hem-
värn spär på detta. Insatsförbanden bör vara de enda förband som finns, och om 
ett förband inte kan användas i insatsorganisationen bör det inte finnas. Dagens 
försök att klara av allt splittrar kraften och sänker den operativa förmågan. 
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10 Försvarsmaktsledningens styrning av organisationen avseende operativ 
förmåga 

Följande kapitel baseras på Försvarsmaktens styrningar och inriktning av organi-
sationen avseende operativ förmåga. Valt underlag för att klarlägga detta är som 
tidigare sagts den senaste perspektivrapporten, PerP-rapport 7, samt de två doktri-
nerna militärstrategisk doktrin och doktrinen för gemensamma operationer. Ur 
detta material skall sedan de direktiv och inriktningar som Försvarsmakten fått 
tolkas med avseende på hur de blivit implementerade i enlighet med krav på ope-
rativ förmåga i utgivna skrifter. 

10.1 Årsrapport från perspektivplaneringen 2002–2003; Målbildsin-
riktningar inför Försvarsbeslut 2004 – rapport 7 

Perspektiv rapport 7 har valts som underlag med anledning av att det är den högs-
ta nivåns främsta dokument avseende inriktning av Försvarsmakten. Rapporten 
vänder sig till organisationen i dess helhet samt till de delar som arbetar med ut-
veckling av framtidens Försvarsmakt i synnerhet, samt är det dokument som an-
vänds som underlag i diskussioner med Regering och Försvarsdepartement avse-
ende framtidens krav. Operativ förmåga beskrivs inte i rapporten under ett enskilt 
kapitel eller rubrik mer än i de underbilagor som beskriver Regeringens regler-
ingsbrev angående vad perspektivrapporten skall behandla. Det som närmast be-
handlar krav på operativ förmåga är under kapitel 3 vägvalsfrågor där bl.a. För-
svarsmaktens uppgifter beskrivs. 
 
PerP rapport 7 & operativ förmåga 
Försvarsmaktens uppgifter. De uppgifter Försvarsmakten har, debatteras ofta ut-
ifrån vilka förband som ett hot skall mötas med. Idag måste Försvarsmakten ändra 
på sin syn då omvärldsförändringen har inneburit att vi inte vet hur hotet artar sig, 
vilket medfört att förbandsdiskussionen måste övergå till en viljestyrd förmåge-
diskussion. Dagens fyra uppgifter (TI, INT, SS, VA) är inte lika aktuella som de 
tidigare var, utan härstammar från den hotbild då Sveriges gränser och territoriet 
skulle försvaras. Terroristhotet visar även på att hotet mot Sverige inte enbart 
finns inom eller i närheten av det svenska territoriet, utan kan finnas och finns 
troligen, utanför vårt territorium. Detta visar ytterligare på att hotet idag inte är att 
flytta landgränser utan riktar sig mot samhället som sådant, vilket leder till att 
begreppet nationell integritet bör ersätta dagens hävdande av territoriell integritet. 
Avseende internationella insatser är det inte klart vilka konfliktnivåer som räknas 
in i detta att bidra till fred och säkerhet i omvärlden. Regeringen har i propositio-
ner42 visat på vikten av denna uppgift vilket resulterat i att den nu är betonad och 
skulle kunna leda till att det blir Försvarsmaktens viktigaste uppgift i närtid. En 
fokusering som enligt Försvarsmakten inte behöver innebära en ändring i exi-
stensberättigandet utan mer betona vikten av organisationens unika kompetens 
och förmåga till väpnad strid.43 
 
Profilering eller bredd? 44 Sveriges val att vara alliansfria har drivit oss till att 
skapa en bredd på vår försvarsförmåga för att kunna möta allehanda hot i olika 
                                                 
42 Regeringen (2001): Proposition 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, s.113. 
43 Försvarsmakten (2003): Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003; Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004 – 

rapport 7, s. 40 – 43. 
44 Ibid, s. 43 – 47. 
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miljöer. Profileringsfrågan, där Försvarsmakten skulle fokusera på en viss form av 
kunskap, är starkt kopplad till allianser och bilaterala överenskommelser. För-
svarsmakten anser att om en profilering kan genomföras inom alla områden finns 
det vissa saker som inte kan väljas bort, nämligen den grundläggande förmågan att 
hävda Sveriges nationella integritet där förmågan till omvärldsuppfattning samt 
den grundläggande förmågan att hävda sig mot ett väpnat angrepp väger tungt.  
 
Insatsförband, grundorganisation och förstärkningsorganisationen.45 Försvars-
makten har valt att dela in organisationen i tre delar för att möta kravet på förnyel-
se och att skapa en organisation som är tillgänglig över tiden.  
Insatsförband. Insatsförbanden har genom sin utformning att vara gripbara inom 
timmar, möjlighet att svara upp mot Sveriges åtaganden utomlands. Strävan och 
viljan är att dessa även utgör, och har, den förmåga som behövs för att försvara 
Sverige vid nationella insatser. Ett krav för att kunna upprätthålla den höga bered-
skapen är att personal ingående i förbanden upprätthåller en form av kontrakt för 
att möjliggöra den snabba hanteringen vid behov. En form som kräver en översyn 
av såväl kontrakt som regler för att säkerställa flexibiliteten i hanteringen av för-
banden och personalförsörjningssystem. 
Grundorganisationen ansvarar för att insatsförbanden och förstärkningsförbanden 
får den utbildade personal och materiel de behöver. Grundorganisationen tillhan-
dahåller ett stöd samt är den organisation där tillväxten skall genomföras om en 
ökning anses behöva genomföras. Inom grundorganisationen skall även studier, 
experiment, demonstrationer med mera genomföras hos bl.a. kompetenscentra där 
spetskompetens blandas med försöksverksamhet.  
Förstärkningsorganisationen är uppdelad i två delar har till uppgift att vara svaret 
på gårdagens mobiliseringsorganisation och tillhandahålla förband till insatsorga-
nisationen samt vara rekreationsorganisation till de insatsförband som varit insat-
ta. Förbanden kan efter 91dagar bli ett insatsförband. Den andra delen kallas ut-
vecklingsförband och som ordet menar är det förband som på längre sikt kan 
komma att bli insatsförband. 
 
Tillgänglighet eller anpassning? 46 För att möta morgondagens eventuella föränd-
ringar anser Försvarsmakten att de måste anpassa dagens arbete genom att utbilda 
personal, anskaffa materiel, som tar lång tid att anskaffa eller utbilda. Dessa skall 
klara av att lösa behovet av att vara anpassningsbar vid ett förändrat omvärldsläge. 
Förmåga till anpassning anser Försvarsmakten vara att kunna, snabbare än idag, 
anpassa sig mot uppkomna lägen med anpassade förband.  
 
Kompetens och personalförsörjning.47 Dagens personalprofil är ändrad mot går-
dagens där antalet, likt övriga samhällets, kan minskas genom inteckning av den 
materiella utvecklingen, men den miljö som striden bedrivs i idag är komplexare 
vilket ger att kravet ökar på den som skall verka i den. 
Att kunna analysera vilken kompetens profil man behöver är av största vikt för att 
få en helhet mellan personal- och materiel- utvecklingen. Försvarsmakten ser ett 
behov av både specialister och fackmän för att täcka framtidens behov att forma 
insatsförband som skall delta i väpnad strid.  
                                                 
45 Försvarsmakten (2003): Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003; Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004 – 

rapport 7, s. 48 – 53. 
46 Ibid, s. 58 – 60. 
47 Ibid, s. 61 – 76. 
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Med dagens utveckling ser Försvarsmakten att det inte behövs officerare på alla 
befattningar, utan kompetens skall vara styrande. Den internationella kunskapen 
som behövs måste tillförsäkras genom att officerare ges och bereds plats på inter-
nationella staber och det måste bli möjligt att växla mellan civila och militära be-
fattningar. Försvarsmakten ser med detta som bakgrund att officerare till största 
del behövs och skall placeras på befattningar som har med den väpnade striden att 
göra. 
 
Värnpliktssystemet har många fördelar. Internationella fredsbevarande insatser 
har med framgång genomförts av värnpliktiga. Dock är dagens omsättningssystem 
olämpligt för insatser på den högre delen av konfliktskalan, då kravet ökar på ut-
bildningsstatus och samövning inför insatsen är ett faktum. Detta skulle kunna 
lösas med en annan form av system t.ex. kontraktsanställning av soldater vilket 
ökar tillgängligheten för just utbildning och samövning av soldaterna innan de 
används vid insatsförbanden. Ett system som provats av andra nationer med både 
positiva och negativa erfarenheter. 
 
Målbildsinriktningar.48Gemensamt för målbildsinriktningarna är att de har väpnad 
strid som bas för kärnkompetens för Försvarsmakten där ambitionen kan variera 
beroende på konfliktskaraktär. De resurser man har bör kunna användas mot alla 
säkerhetshot som Sverige och EU kan påverkas av. Den internationella krishanter-
ingen skall vara en naturlig del av Försvarsmaktens profil och ytterst dimensione-
rande för vissa förband. Anpassningsförmågan skall vara den del som har förmå-
gan att kunna utvecklas genom kvalitet och kvantitet för att möta nya situationer i 
framtiden. Nationellt såväl som internationellt ska det finnas nätverksstrukturer på 
alla nivåer och Försvarsmakten måste även i fortsättningen byggas på en hög tek-
nisk nivå, en nivå som går i takt med våra samarbetspartners.  

10.2 Militärstrategiska doktrinen (MSD) 
Militärstrategiska doktrinen har valts som underlag utifrån att den riktar sig till 
Försvarsmaktens centrala ledning, taktiska kommandon, militärdistrikt, Försvars-
maktens skolor samt andra totalförsvarsmyndigheter. Doktrinen är det dokument 
som idag finns för att användas för utbildning och styrning av agerande i militära 
operationer. Samt som underlag vid dialog med regeringskansliet bör vara en 
tolkning av de av riksdagen utgivna direktiven avseende operativ förmåga. 
 
Militärstrategiska doktrinen & operativ förmåga 
Efter en inledning med militärteori, beskrivning av syftet med doktrinen, samt en 
beskrivning av konfliktens natur och olika karaktärer beskrivs militärmakt som 
säkerhetspolitiskt medel med olika metoder. Metoder som man generellt beskriver 
är hur militära styrkor skall avhålla, förhindra, desorganisera, förstöra i syfte att 
verka som säkerhetspolitiskt medel. Vilket visar på vilka strategiska förmågor 
man anser att man behöver. Avslutningsvis i kapitlet beskrivs, kort, de olika are-
nor som man avser verka i, mark-, luft-, maritima-, och informations- arenor, vil-
ket visar på var man anser att man skall använda den militära makten och sin ope-
rativa förmåga.49 
                                                 
48 Försvarsmakten (2003): Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003; Målbildsinriktningar inför Försvarsbeslut 2004 – 

rapport 7, s. 80 – 81 
49 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin, s. 33 – 39. 
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Operativ förmåga & huvuduppgifter. De operativa förmågorna hanterar de till 
Försvarsmakten givna fyra uppgifterna: försvara Sverige mot väpnat angrepp, 
hävda vårt territorium, bidra till fred och säkerhet i omvärlden samt stärka det 
svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. Konceptet för att lösa dessa för-
mågor är fyra av varandra beroende grundläggande faktorer: grundläggande för-
svarsförmåga, internationellt samarbete, totalförsvar och totalförsvarsplikt. 
Den grundläggande försvarsförmågan uppnås genom det nationella försvaret där 
våra förband skall kunna vara interoperabla och flexibla att anpassas mot den ut-
veckling vi möter i framtiden. En förmåga som skall kunna verka mot en väpnad 
insats mot Sverige var än i landet den sker. Det internationella samarbetet är en 
viktig del och Sverige skall vara beredd att stödja FN, eller OSSE i fredsfrämjan-
de insatser under ledning av NATO eller EU. Totalförsvarsförmågan är en del 
som behövs för att förbereda Sverige för krig. De civila och militära resurserna 
skall samverka och stödja varandra vid påfrestningar på vårt samhälle. Resurserna 
inom totalförsvaret är utformade för att även kunna göra humanitära insatser na-
tionellt såväl som internationellt. Former för samarbetet mellan militära och civila 
resurser avgörs från fall till fall beroende på vilken insats som skall lösas.50 
 
Stridskrafter51. För att lösa huvuduppgifterna har Försvarsmakten två huvudkate-
gorier av stridskrafter, operativa insatsförband och nationella skyddsstyrkor. Ope-
rativa insatsförband är förband och staber avsedda för att kunna delta vid lösandet 
av Försvarsmaktens samtliga uppgifter. Förbanden skall ha operativ rörlighet, 
d.v.s. kunna lösa uppgifter inom alla sorters klimat och geografiska förhållanden 
nationellt såsom internationellt efter kompletterande utbildning. De nationella 
skyddsstyrkorna är förband vilkas främsta uppgift är att skydda landet mot ett 
väpnat angrepp, hävda territoriet och stärka samhället vid svåra påverkningar. 
Förbanden är primärt territoriellt knutna och har begränsad eller ingen operativ 
rörlighet men kan understödja insatsstyrkorna vid vissa former av operationer. 
Ingående i de nationella skyddsstyrkorna är även hemvärnsförband vilkas främsta 
uppgift är att skydda samhällsviktiga skyddsobjekt. 
 
Beredskapsnivåer.52 Det finns idag fem nivåer av beredskap inom Försvarsmak-
ten.  Anpassningen regleras bl a genom att man har olika beredskaper som inklu-
derar administrativ beredskap, grundberedskap, och långsiktig beredskap. 
De fem nivåerna innefattas av insatsförbanden som omedelbart skall kunna insät-
tas, snabbinsatsförband inom 2 – 10 dygn, förband anmälda till styrkeregister 30 – 
90 dygn, huvudförsvarsstyrkor från månader till år och reservstyrkorna har flera 
års beredskap. Grundberedskapen skall säkerställa insatser mot väpnat angrepp, 
hävda territoriet, delta i humanitära operationer samt vara en förmåga för att stär-
ka det svenska samhället. Beredskapen omfattar mobiliserings- och insatsbered-
skap som innefattar olika tidsaspekter. Insatsförmågan förändras genom höjning 
av beredskapen inom grundorganisationen, selektiva beredskapsåtgärder inkallan-
de av förband eller åtgärder för att höja förband med lägre beredskapskrav genom 
utbildning, kompletteringsanskaffning. Den mera långsiktiga beredskapen innefat-
tar såväl krigsförband som annan produktion inom insatsorganisationen. Bered-

                                                 
50 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin, s. 52. 
51 Ibid, s. 117 – 120. 
52 Ibid, s. 120 – 121. 
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skapen omfattar arbetet med att säkerställa produktion och åtgärder för att möta en 
förändrad hotbild. Anpassning kan ske genom åtgärder att producera nya krigsför-
band eller förmågor – anpassade till den förändrade hotbilden.  
 
Nätverksbaserat försvar (NBF)53. Utvecklingen av NBF skall stödja totalförsvaret 
i lösande av sin uppgift. Det nätverksbaserade försvaret är fokuserat på att vid rätt 
tid och på rätt plats med rätt förmåga verka med sina resurser. En förmåga att 
samordnat och snabbt reagera inom alla arenor för att där använda basfunktioner-
na ledning, information, verkan, rörlighet, skydd och uthållighet. Här tar doktri-
nen upp de basfunktioner som målbild ligger i tiden 2010 - 2014.  
NBF ökar möjligheterna till samordning mellan basfunktionerna, vilket ökar re-
sursutnyttjandet. Basfunktionerna beskrivs på ett övergripande sätt om vad som 
menas med varje funktion, utan att komma in på metod eller med vad eller hur 
man avser att verka. 
 
Samspelet mellan krigsföringens nivåer. 54 Synergieffekt är grunden för all fram-
gångsrik strategi, där samordningen mellan de olika nivåernas summering blir den 
effekt man strävat efter. Skillnaden ligger i abstraktions- och detaljeringsgrad och 
tidsförhållanden. Beroende på karaktär hos operationen skiljer sig ofta nivåerna 
från varandra och delegering av ansvar och befogenheter underlättar ledningen av 
förbanden. Ledande för Försvarsmakten och hur den skall agera är manövertän-
kande byggt på den krigsföringsförmåga som underbyggs av de fysiska, koncep-
tuella och moraliska faktorerna. Basfunktionerna, som anses vara krigsförings-
förmågan, beskriver verksamhetsområden för utveckling av Försvarsmaktens 
samlade operativa förmåga. Centrala begrepp som anses vara av vikt att beakta för 
att nå avgörande effekt är bl.a. tyngdpunkter, avgörande punkter, avgörande, ope-
rationslinjer, initiativ, kritiska sårbarheter med mera. Begrepp som återfinns inom 
militärteorin och förklarar hur de används för att nå effekt teoretiskt utan att visa 
på hur en förmåga eller förmågor skall skapas, användas. Hur det sen skall bli en 
operativ insatsförmåga eller bidra till den operativa förmågan behandlas inte i 
doktrinen.55 

10.3 Operativa ledningens (OPIL) doktrin – Doktrin för gemensamma 
operationer56 

Underlaget har valts av den anledningen att doktrinen riktar sig till Försvarsmak-
tens ledning, taktiska kommandon, militärdistrikt, Försvarsmaktens skolor och 
totalförsvarsmyndigheter och behandlar operativ förmåga. Doktrinen borde vara 
en direkt följd av de krav på operativ förmåga som kommit via beslut, direktiv och 
rapporter från regeringen. 
 
Operativ insatsförmåga och operativ förmåga nämns inte i doktrinen som sam-
mansatt ord mer än där den operativa förmågan tas upp i samband med de uppgif-
ter Försvarsmakten fått av riksdagen att lösa, planera mot.57 
 

                                                 
53 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin, s. 123 – 131. 
54 Ibid, s. 71 – 73. 
55 Ibid, s. 75 – 87. 
56 Försvarsmakten (2004): Doktrinen för gemensamma operationer (remiss version 3), Stockholm mars 2004. 
57 Ibid, s. 5. 
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Doktrinen för gemensamma operationer & operativ förmåga 
Likt MSD:n inleder doktrinen med doktrinens syfte, krigets natur, militärteoretis-
ka grunder för att därefter bli mer specifik i vad de anser vara det doktrinära. 
Doktrinen för gemensamma operationer är en överordnad doktrin för gemensam-
ma operationer och anger grundläggande principer för hur den operativa nivåns 
verksamhet bör utformas nationellt och internationellt i fred, krig och kris. An-
vändandet av militära medel har ändrats riktning mot ett spektrum av nya uppgif-
ter.58 Grunder för doktrinen är hämtade ur krigets natur och är där kittet till att nå 
avsedd funktion för att få förståelse, vägledning och vara normativ.59 
 
Svensk säkerhets- och försvarspolitik.60 Sveriges säkerhetspolitik har såväl en 
nationell som en internationell dimension. Nationellt ska vi möta direkta hot mot 
landet genom förebyggande åtgärder för att ta hand om snabba och förändrade 
funktioner i samhällets normalbild. Internationellt ska vi genom samverkan med 
andra stater verka för ökad fred och säkerhet genom konfliktförebyggande insatser 
i samordning med civila som militära resurser. Sverige har med anledning av det 
ändrade säkerhetshotet börjat att reformera försvaret. Invasionsförsvaret är ändrat 
till ett modernt insatsförsvar med en bredare hotbild som målbild för planeringen. 
En omfattande internationalisering har påbörjats i syfte att öka förmågan till kris-
hantering och säkerhetsfrämjande samarbete, där förmågan skall kunna användas 
såväl internationellt som nationellt vid behov. Den tredje grundpelaren i reformar-
betet är det anpassningstänkande som gör det möjligt att förstärka, utöka, reduce-
ra, med mera, förmågorna för att möta det förändrade behovet utifrån en grund-
läggande försvarsförmåga och en bred kompetens. 
 
Försvarsmaktens uppgifter & dess resurser.61 Totalförsvarsresurserna skall an-
vändas till att: försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda landets territoriella 
integritet, bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom att kunna genomföra och 
lämna stöd till fredsfrämjande operationer och säkerhetsfrämjande samarbete samt 
kunna lämna stöd till humanitär hjälp, samt bidra till att stärka det svenska sam-
hället vid svåra påfrestningar i fred. Uppgifterna är baserade på fyra av varandra 
beroende faktorer inom försvarspolitiken; grundläggande försvarsförmåga, inter-
nationellt samarbete, totalförsvar och totalförsvarsplikt.  
 
Krigsföringsförmåga.62 Krigsföringsförmågorna i doktrinen använder de basför-
mågor63 man definierat, vilka har ett ömsesidigt beroende med krigsföringsprinci-
perna,64 för att nå den efterfrågade effekten. Basfunktionerna beskrivs övergripan-
de där var och ens koppling till krigsföringsprinciperna, principer man anser vara 
ett analysinstrument som gör det möjligt att strukturera verkligheten efter i av-
gränsade block utan att närmare gå in på hur man avser att göra detta. 

                                                 
58 Försvarsmakten (2004): Doktrinen för gemensamma operationer (remiss version 3), Stockholm mars 2004, s. 1. 
59 Ibid, s. 19. 
60 Ibid, s. 4 – 5. 
61 Ibid, s. 5 – 8. 
62 Ibid, s. 15 – 36. 
63 Basförmågor: Ledning, Underrättelse, bekämpning, rörlighet, uthållighet, skydd 
64 Likt MSD: n beskriver doktrinen krigsföringens principer, militärteoretiska begrepp och teorier samt andra faktorer 

som påverkar krigsföringen och därmed den egna förmågan. Initiativ, flexibilitet - handlingsfrihet, överraskning, 
kraftsamling, offensivt agerande, enkelhet, sätta upp och hålla fast vid mål, vilseledningen, stridsmoral och sam-
ordning anses vara viktiga krigsföringsförmågor att kunna hantera för att nå framgång. 
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Gemensamma operationer.65 Doktrinen anser att ju större osäkerhet som gäller, 
desto mindre strikt och mer normativ bör en doktrin vara. Grundsynen är att den 
moderna striden kräver samordnade insatser med stridskrafter från samtliga för-
svarsgrenar. Fördelen med gemensamma operationer är att vi (FM) får färre svag-
heter än motståndaren och att samordnade insatser ger större effekt än enskilda 
insatser. Helhetsförståelsen i en operation är viktig hos de enskilt deltagande för-
banden för att uppnå denna samordningsvinst så att rätt förmåga väljs på både 
taktisk och operativ nivå inför den kommande insatsen. 
 
Operativa koncept.66 Utvecklingen av operativa koncept ska beakta dagens behov 
och traditionen. Vilket innebär att den måste inrikta sig på att utveckla alla förmå-
gors enskilda förmåga att verka inom basfunktionerna, alla arenor, med det nät-
verksbaserade försvaret som utgångspunkt där helhetstänkande är ett nyckelord.  
 
Planeringsprocessen och basfunktionerna.67 Planering inför genomförande av 
gemensamma operationer utgår från NATO:s Guidelines for Operational Plan-
ning (GOP). Planeringen genomförs sekvenserad, vilket innebär att den strategis-
ka, den operativa och den taktiska nivån arbetar samtidigt på olika nivåer men 
med samma önskade slutläge som utgångspunkt/slutpunkt. Arbetet utgår från det 
valda operativa konceptet och ur detta med GOP processen utvecklas den opera-
tionsplan som man avser att använda. Den operativa nivåns huvuduppgift i denna 
planering är att samordna stridskrafterna i tid och rum för att nå det operativa må-
let och genom detta även den strategiska nivåns mål för att med basfunktionerna 
som utgångspunkt nå önskad/efterfrågad effekt.68 
 
Operationstyper & basfunktionerna.69 Doktrinen beskriver olika typer av situatio-
ner eller typer av operationer som Försvarsmakten kan ställas inför. Situationerna 
är beskrivna I enlighet med de olika arenorna, maritim-, mark-, luft-, informa-
tionsarenorna, samt olika former av operationer där specialoperationer och freds-
främjande operationer tas upp. Gemensamt för beskrivningen är att den önskade 
verkan i t.ex. markarenan kan uppnås med maritima eller luftförmågor. Ett synsätt 
baserat på basfunktionerna, där effekten och inte den enskilda förmågan är i cent-
rum. 
 
Materielanskaffning & basfunktionerna.70 Basfunktionerna måste påverka an-
skaffningen av materielen. Balansen skall vara avvägd mot ställda uppgifter, vil-
ket leder till att basfunktionerna måste vara det effektmått anskaffningen använ-
der. Vilket även får till följd att det operativa konceptet och manövertänkande 
måste prägla hela materielprocessen. 
 

                                                 
65 Försvarsmakten (2004): Doktrinen för gemensamma operationer (remiss version 3), s. 36 –  44. 
66 Ibid, s. 91 – 92. 
67 Ibid, s. 45 – 61. 
68 Ibid, s. 63 – 71. 
69 Ibid, s. 72 – 81. 
70 Ibid, s. 91. 
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Övning/utbildning.71 Doktrinen menar att budskapet i skriften inte bara påverkar 
användandet utan även den förmågeskapande delen av Försvarsmakten, d.v.s. den 
del som utbildar och är underlag i utvecklingen av den väpnade striden.  
Utbildningen och kompetensfrågan är central. Övningsverksamheten måste 
genomföras där chefer, förband på alla nivåer tillåts diskutera teorier, förmågor 
och ur detta utvecklas med syftet att bibehålla den grundläggande förmågan till 
väpnad strid. Stabsofficeren har idag en alltmer komplex tillvaro att beakta i sin 
vardag. För att klara detta krävs en helhetssyn och en förmåga att arbeta nationellt 
såväl som internationellt.  
 
Uthållighet.72 Den uthållighet som Försvarsmakten har påverkas av de bered-
skapsgrader som åligger organisationen. Beredskapsgraderna måste harmonisera 
med de krav på anpassning som ställts den förmåge skapande del att planera för 
och skapa de nödvändiga anpassningsåtgärderna som behövs. 
 

10.4 Del-slutsatser – Försvarsmakten och dess styrning av organisa-
tionen genom perspektivplanering och doktriner 

Huvuduppgiften i följande underkapitel är att dra slutsatser om operativ förmåga 
ur Försvarsmaktens skrifter, för att sedan ur detta använda det i de slutliga slutsat-
serna. 
 
Organisationsstruktur. Perspektivrapporten beskriver försvaret av Sverige som ett 
försvar av dess integritet i en framtida aspekt där väpnad strid i internationella 
uppgifter är dess viktigaste uppgift för att försvara Sverige. Samtidigt anser man 
att för att lösa det behövs tre delar i organisationer för att klara av uppgiften väp-
nad strid. Jag anser att det är ett felaktigt sätt att organisera sig om man ska lösa 
försvaret av Sverige genom internationellt engagemang. Fokus hamnar på förvalt-
ning och kvarhållande av defensiv förmåga, istället för att fokusera på insatsför-
band som kan lösa den väpnade striden i olika miljöer. Man binder således natio-
nella resurser för framtida hot om väpnat angrepp, vilket inte var syftet då försva-
ret av Sverige skulle ske genom det internationella engagemanget. 
 
Huvuduppgifter kontra huvuduppgift. De operativa förmågorna Försvarsmakten 
skall ha är baserade på de fyra huvuduppgifter man gett organisationen. Problem 
uppstår när man som med regeringsbeslut 6 (2003) ändrar uppgiften, men lever 
kvar i den gamla beslutade organisationen. En organisation som andas ett defen-
sivt försvar och som även syns i doktrinen för gemensamma operationer där det 
finns en nationell och en internationell aspekt på den svenska säkerhetspolitiken 
vilket borde vara en – väpnad strid. Ska man ändra operativa krav eller huvud-
uppgifter måste Försvarsmakten ges rätt att anpassa sina förband och organisation 
I enlighet med detta.  
 
Definition. Operativ förmåga förklaras inte och definieras inte i underlaget. Om 
anledningen är en miss eller att det tas för givet att operativ förmåga får man ge-
nom den planeringsmodell och de operativa koncept man valt att arbeta med, vet 

                                                 
71 Försvarsmakten (2004): Doktrinen för gemensamma operationer (remiss version 3), Stockholm mars 2004, s. 89 – 90. 
72 Ibid, s. 91. 
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jag inte. Men slutsatsen blir att detta påverkar arbetet i framtagande av just opera-
tiv förmåga negativt då ingen vet riktigt vad som avses. 
 
Anpassning. Materielanskaffningen, utbildning och personalförsörjning måste 
anpassas mot den vilja som beskrivs för att bli ett tillgängligt insatsförsvar. Nu 
skiljer det sig mellan viljan och förmågan att uppfylla viljan med anledning av det 
fokus som fortfarande finns på invasionsförsvaret. Rutinerna för materielanskaff-
ningen måste ses över för att kunna reagera på uppkomna händelser och behov i 
enskilda förband. Utbildningen måste baseras på de basfunktioner som styr För-
svarsmaktens samlade operativa förmåga och personalförsörjningen måste anpas-
sas till den utbildning som behövs för att bli ett användbart insatsförsvar. 
  
Insatsförsvaret och användbarhet. Insatsförsvaret måste hamna mer i fokus. Det 
som inte passar in i den organisationen ska heller inte ges resurser att finnas kvar. 
Vill Försvarsmakten kunna använda sina resurser kan man inte behålla förband 
med förmågor som är till för fast territoriellt försvar, förmågor som inte förknip-
par med det insatsförsvar som ska skydda Sverige och dess integritet. Man måste 
välja om man vill ha defensiv reaktiv förmåga eller mer aggressiv offensiv appro-
ach genom förebyggande engagemang med resurser internationellt. 
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11 Intervjuer med militära representanter 

Nu har de skrivna underlagen av Försvarsmaktens tolkning av Regeringens direk-
tiv presenterats. Följande kapitel är en sammanställning av de intervjuer som ge-
nomförts med delar av militärledningen i syfte att få delar av dess syn på operativ 
förmåga. Här redovisas de intervjuades tolkning av direktiv och syn på framtiden, 
för att ur detta underlag sen tolka de skrifter getts ut i doktriner och rapporten som 
undersökts tidigare i uppsatsen. 
 
Intervjuade representanter ur militärledningen är valda utifrån perspektivet att det 
är de som är ansvariga för och kan påverka de underlag och tolkningar som gett i 
de skrifter som valts som underlag i uppsatsen. Samtidigt är det de som till stor 
del kommer att styra vår framtid avseende operativa förmågor, d.v.s. svarar upp 
mot och tolkar de av regering och riksdag bestämda mål och uppgifter till För-
svarsmakten. 

11.1 Intervju med Chefen för Strategiledningen, C STRA, Generallöjt-
nant Johan Kihl 73 

Generallöjtnant Johan Kihl har valt att intervjuas med anledning av att det är han i 
den befattningen som drivit och varit ansvarig för de studier och rapporter som 
föreligger det arbete Försvarsmakten har att anpassa sig emot avseende behövda 
förmågor. Till detta tillkommer att det är Genlt. Johan Kihl som person varit en 
stark drivkraft till det nätverksbaserade försvaret NBF, ett arbete som utanför Sve-
rige kanske uppskattas högre än inom till vissa delar ett förhållningssätt som kan-
ske det om något visar på en brist inom vår organisation d.v.s. att ta till sig föränd-
ringar och anpassa sig därefter. 
 
PerP Studien.  Studien (PerP-rapport 7) nådde inte ända fram. Som grund till de 
förmågor som behövs gjordes en studie, Dynamic Engagement, där det påvisades 
att vi (Sverige och FM) inte kommer att klara oss själva i ett framtida scenario 
som vi kan föreställa oss. Problemet blev att studien blev för spetsig, så den 
nämns eller mindre används inte i arbetet med planeringen för framtiden. Det 
kommande försvarsbeslutet har att arbeta med här och nu samt framtiden. Hur 
detta sammanvägds där arvet och det som skapas idag klarar av att greppa över 
och planera inför framtiden samtidigt som man skall vara insatsberedd idag, vet 
ingen. Vad vi vet är att var gång det skall insättas ett förband internationellt snick-
ras ihop en förmåga utifrån den givna uppgiften. 
 
Huvuduppgifter. Försvarsmakten har nu gått ifrån att ha fyra huvuduppgifter till 
en (se kapitel som beskriver regeringsbeslut 6). Problem uppstod då de gamla 
skulle användas i analysen om vad som behövs imorgon. De fyra stod för något 
som byggts upp sedan världskrigen och som också avspeglades i köp av materiel 
t.ex. JAS 39 som beställdes utan lufttankning för att det var enbart det egna terri-
toriet som skulle försvaras och det skulle avspeglas i den utrustning vi använder. 
Hotbilden är ändrad och så även uppgifterna, även om man kan läsa in de gamla i 
den nya. Den stora frågan ligger i den tidsdimension som föreligger de operativa-
förmåge kraven som skall uppnås i närtid, på kort sikt och på längre sikt. Där ma-
terielaspekten ger att i närtid skall den användas här och nu, på kort sikt skall den 

                                                 
73 Intervju med chefen för strategiledningen, Generallöjtnant Johan Kihl, på Högkvarteret den 29 mars 2004.  



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N 2004-06-03 19 100:2030 
Major Dennis Hedström  Sid 31(52) 

finnas i materielplanen och i det längre perspektivet vara underlag för studier. Ett 
vidare arbete i förmågan i den nya uppgiften är ett måste och pågår i snabb takt. 
Svårigheten ligger i att skapa balans mellan tillgänglighet nu och att växa ur i på 
sikt. 
 
Tillgänglighet, beredskapssystem. Beredskapsnivåer som regeringen vill att FM 
skall ha går inte att uppfylla. Det måste till parametrar som ger att tillgängligheten 
är den som önskas för stunden och ingår i planerna för den kortare samt det längre 
perspektivet. Avseende tillgänglighet genom internationellt engagemang och sy-
stem inom organisationen hade det givetvis varit bättre om systemen som används 
varit direkt kompatibla med organisationer likt NATOs istället för som det nu är 
ett unikt svenskt system. System och strukturer som har rötterna i historien där 
Sverige var en liten stormakt avseende bredd och till viss del antal i förmågor, här 
måste vi profilera oss för att få tillgänglighet. 
 
Profilering. Försvarsmakten har inte råd att behålla den bredd av det som vi idag 
med trovärdighet om vi skall behålla de förmågor vi anser att vi behöver. Det 
måste till en selektering utifrån vad vi anser oss behöva och kan ha tillgängligt att 
använda. Vi måste acceptera de risker som följer med den uppgift vi idag har, 
väpnad strid, som medför att vi inte kan göra allt som ett VA- angrepp innebär. Vi 
måste ta risker, men vilka? Vad vågar och kan vi ta bort? Är det stridsflygplan, 
ytstridsfartyg, stridsvagnar eller vad? Det finns många spelare på den plan som 
skall besluta och en stor spelare är den försvarsindustri som idag är baserad i Sve-
rige. I diskussionen kan man konstatera att det är lätt att avskaffa något man inte 
kan något om […] även om en avsmalning för att skapa kvalitet är nödvändigt.  
 
Att skapa en försvarsmakt. Om man idag skulle skapa Försvarsmakten kan man 
konstatera att alla arenor behövs, men kanske inte med det innehåll som finns 
idag. Markarenan t.ex. har ingen förmåga att skapa anfallskraft, utan den kommer 
ur luftarenan, samtidigt som luftarenan behöver marken för att verka. Idag kan 
man konstatera att underrättelseverksamheten inom Försvarsmakten varit för till-
rättalagd i utbildningen mot ett skarpt läge. I världen utanför övningsvärlden 
kommer cheferna att tvingas att agera utifrån mycket vagare informa-
tion/underrättelser än idag. Även logistiken är idag underskattad för att klara av att 
genomföra en insats. Vad vi behöver är att utbilda och träna våra officerare att 
vara självständiga tänkare som ser längre än sin egen uppgift.  
 
Samövning. Övning tillsammans är det viktigaste vi gör för att skapa en insatsor-
ganisation. När FMÖ/KFÖ/SÖB74 togs bort försvann även förmågan att göra saker 
tillsammans och förmågan att skapa stridande förband är idag istället inskränkt till 
en förmåga att fredsutbilda soldater. Det är idag fortfarande en uppgift som är 
viktig, men viktigare är den att ingå i ett insatsförband där min förmåga att vara 
chef, min fackkompetens, min förmåga att använda/nyttja alla system till buds är 
av största vikt för att skapa insatsförmågan. Det finns en rädsla för att göra fel, en 
rädsla som avspeglar sig även i viljan av att lita på andra vapensystem än sitt eget 
i den gemensamma striden. Det finns idag få tillfällen där samövning mellan va-
pengrenarna genomförs, där en av orsakerna är den organisation vi lever med idag 
och inspektörerna till stor del äger de övningarna deras enskilda system deltar i. 

                                                 
74 FMÖ – Försvarsmaktsövning, KFÖ - Krigsförbandsövning, SÖB – Särskild övning befäl. 
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Vilket gör att samövningen blir lidande till förmån för stuprörstänkande och öv-
ningar inom sitt eget gebit.  
 
Organisationen. De tre nivåerna som presenteras i PerP rapport 7 är näst intill 
överspelade. Det liknar för mycket tre försvarsmakter i en och kommer inte att 
gagna målet. Den organisation som kommer att gälla imorgon är den där det finns 
tre huvudprocesser inom högkvarteret och Försvarsmakten vilket kommer att ge 
ljus åt att forma förmågan i insatsbehovet.  
 
Kittet. Nätverksbaserat försvar skulle vara kittet mellan tekniken, människan, upp-
giften och målet. Motorn i NBF skulle vara OPIL och till viss del Försvarshögsko-
lan. Med bristande uppfyllnad i Operativa insatsledningen och en inställning att 
makten ligger i att ha kunskap istället för att vara den som koordinerar kunskapen 
gör det trögt att få kittet att riktigt fastna och vara det kitt som ger synergieffekter. 
Men inte desto mindre viktigt är det att arbeta med samordningen, den del som ser 
till att mesta möjliga effekt fås ut och kan bilda en förmåga som med sin del 
skapar synergier och därmed effekt. 
Vi måste vara noggranna med att presentera vad vi behöver, samtidigt som vi 
måste vara goda lyssnare för att fatta vad t.ex. tekniken eller metoden kan ge oss 
för dimensioner som vi inte tänkt på tidigare. Att vi är så stelbenta i vårt utnytt-
jande av kunskapen beror till viss del åter på rädslan att göra fel. Det krävs tur och 
intuition för att göra rätt, vilket bygger på mod hos individen. 
 

Det finns inget världsproblem som inte vartenda jaktlag löser i bastun efter en dag 
i skogen. 
  Genlt. Johan Kihl, Stockholm den 29 mars 2004 

 

11.2 Intervju med Chefen för Krigsförbandsledningen, C KRI, 
Generallöjtnant Mats Nilsson75 

Generallöjtnant Mats Nilsson har valt att intervjuas då det är den befattningen som 
tolkar förmågebehovet och skapar den operativa förmågan som den politiska ni-
vån ställer krav på hos Försvarsmakten utifrån en krigsförbands synvinkel. Det är 
således den befattningen som tillser att chefen för operativa insatsledningen har 
rätt resurser att nyttja i sin operativa insatsledning samt är den som av Försva-
retsmaterielverk beställer den materiel som den operativa förmågan kräver. Gene-
rallöjtnant Mats Nilsson som person i befattningen som chef för Krigsförbands-
ledningen, har inte haft något ansvar i framtagandet av det skrivna underlaget som 
används i uppsatsen. Men är den befattningen som skall tolka de av den politiska 
nivån givna direktiven avseende krav på operativ förmåga och omvandla detta till 
reella förmågor hos förbanden nu och i framtiden. 
 
Operativ förmåga. Styrkorna som Försvarsmakten har att förvalta och utveckla 
fokuserar mot målbilden att det är den nationella säkerheten som skall försvaras. 
Ur dessa förmågor skall vi kunna delta i internationella åtaganden som regering 
och riksdag beslutar om. Med det som utgångsmålbild har vi ett stort arv av de-
fensiv försvarsförmåga som innebär att vi har en hel del styrkor stående som skall 

                                                 
75 Intervju med chefen för krigsförbandsledningen, Generallöjtnant Mats Nilsson, på Högkvarteret den 31 mars 

2004. 
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kunna växa vid ett eventuellt framtida behov – styrkor som idag kostar kraft att 
förvalta.  
I närtid tittar högkvarteret på ett synsätt där den nationella säkerheten skall säker-
ställas genom att vi fokuserar våra förmågor mot internationellt deltagande och ur 
detta kunna säkerställa att vi, vid ett uppkommet behov, med styrkor i Sverige kan 
försvara landet. För att detta skall vara genomförbart måste vi vara starkt fokuse-
rade på att prioritera och vara tydliga I fråga om vad vi vill ska uppnås, varför, 
med vad, osv. Ett kraftfullt ledarskap från den högste till den lägste chefen behövs 
likväl som tydliga direktiv från regering och riksdag. 
 
Beredskapsgrader. En fortsättning på synen att vi ur internationellt deltagande 
skapar nationell förmåga, är att vi måste skapa och bli bättre på att definiera olika 
förbands grad av beredskap och differentierad förmåga. Alla förband Sverige har 
skall ingå i insatsorganisationen, vilket medför att de skall kunna nyttjas utan ett 
långt återtagande eller anskaffningsförfarande vid behov. Vi har inte råd, och det 
finns ingen rimlighet i, att hålla alla förband vid fullt trim för att åka imorgon på 
en insats. Vi måste se till att rätt förband har rätt beredskap och de som inte för 
närvarande har krav på sig att ha högsta beredskap ska öva mot en lägre nivå av 
beredskap. Att differentiera Försvarsmaktens förmåga i beredskapsnivåer är av 
största vikt för att kunna ställa de förmågor vi har till förfogande vid en insats 
nationellt såväl som internationellt. 
 
Styrkeregister kontra ad hoc-lösningar. Sverige deltar idag med en hel del för-
band utomlands och behandlar samtidigt förfrågan om vi kan skicka mer i närtid. 
Ett problem som dock uppstår när förband som de i Kosovo, där de hamnade i 
oroligheter, led förluster i materiel och tröttades ut - är att vi har ett system som 
reagerar långsamt på uppkomna behov. Vi kan inte tillåta oss att vi när våra trup-
per behöver stöd, måste vänta på en process som har lång omloppstid. En reak-
tionssnabbhet krävs. Samma reaktionssnabbhet krävs när vi behöver åka på nya 
insatser. Idag har vi ett styrkeregister som alla är överens om är ett förlegat sy-
stem. I alla utom ett fall då Sverige har deltagit internationellt har vi använt sam-
mansatta styrkor, d.v.s. skapade efter behov och inte upptagna i styrkeregistret. Vi 
har idag ett behov av att se på våra förmågor som moduler där vi ur de förmågor-
na som vi valt att ha i de högsta beredskapsgraderna sammanställer den förmåga 
som efterfrågas just vid det rådande tillfället. Om andra förmågor efterfrågas höjs 
en förmåga ur en lägre nivå. Reaktionstiden blir längre, men inte alltför lång då 
det fortfarande är förmågor ur insatsorganisationen vi handskas med. 
 
LEGO.© -förband och dess personal. Idag har vi förband med förmågor som fort-
farande andas invasionsförsvar med statiska förhållanden vad avser möjlighet till 
flexibilitet och anpassningsbarhet. Samtidigt lever vi med en personalstruktur som 
blir allt mer statisk genom ökande medelålder. Vi måste skapa förband som likt 
legoklossar kan anpassas efter efterfrågat behov eller uppkommen situation för att 
bilda den struktur som vi önskar och är efterfrågat behov. Förbanden ska alla ingå 
i insatsorganisationen och vara kopplade mot en beredskapsgrad.  
 
Samövning. Idag deltar vi vid en hel del övningar internationellt men har även en 
hel del nationellt. De kommande årens övningsserier är imponerande läsning. Ty-
värr kommer vi nog inte att hinna med att genomföra allt utan måste prioritera. 
Även här måste ett starkare ledarskap visas där en klar bild av vad vi vill ska upp-
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nås påvisas. Idag ser bilden ut som den att vi vid en övning ofta övar allt vi har 
inom en viss förmåga. Imorgon måste vi koppla detta mot den differentierade be-
redskapsförmågan där vi övar det som vi anser att vi skall och måste öva för att 
inom närtid kunna använda förmågan. Även om alla har mycket att lära vid öv-
ningar, har vi inte råd med att låta alla ha samma förmåga samtidigt. 
 
För att skapa och få den gemensamma operativa förmågan som efterfrågas krävs 
att vi övar tillsammans nationellt och internationellt. Med detta följer att vi måste 
anpassa materiel och metoder att verka med och efter. Vi måste se till att vi kan 
jacka in våra förmågor i ett större sammanhang för att skapa sammansatta förband 
och ur detta få de efterfrågade förmågorna. För att uppnå detta är det än viktigare 
att vi ser på den nationella försvarsförmågan ur perspektivet att ur den internatio-
nella förmågan kunna försvara landet nationellt. Först då har vi fokus som till-
sammans med ett starkt och klart ledarskap visar vart vi skall nå och efter det kan 
vi prioritera var vi väljer att lägga våra resurser. 
 
Nisch eller inte nisch? Idag pratar vi mycket om nischning och vad det innebär. 
Många tror att ett visst fordon, fartyg är en nisch som Sverige skall spinna på. 
Nischning är inte fordonet SEP eller fartyg i Visbyklassen, utan det modultänkan-
de som den står för oavsett konfiguration eller vapenlast. Nischning skall beaktas 
noga och vara något som efterfrågas samtidigt som ingen eller få andra har den. 
Om så inte är fallet måste man fråga sig varför man skall satsa på det. 
 
Inriktningen. Vad vi idag skall fokusera på är inte det som finns inom tidsrymden 
runt 10 år bort i tiden. Vi måste arbeta med nuet och sen med utvecklingsfrågor 
som både stöttar nuet och tar intryck av densamme, ett nu som inriktas mot inter-
nationella insatser och allt vad som kommer med detta. Vi kan inte splittra våra 
resurser mot alltför många tidsaspekter utan måste istället skapa en reaktions-
snabbhet som ger att vi vågar släppa tankarna om förrådshållning och alltför lång 
framförhållning. D.v.s. följa det budskap som Överbefälhavaren ger, att invasions-
förvaret med förrådshållning i ladorna är dött. 
 
Slutligen. Nyckelord i arbete med dagens och morgondagens förmågor är bättre 
chefskap, tydlighet, allt skall in i insatsorganisationen, moduler och sist men inte 
minst funktionalitet, d.v.s. bygg efter behov. 

11.3 Intervju med Chefen för Operativa Insatsledningen, C OPIL,  
Generallöjtnant Jan Jonsson76  

Generallöjtnant Jan Jonsson har valt att intervjuas då det är han som C OPIL som 
är användare av de förband som skapas och utbildas för att svara upp mot de krav 
på operativa förmågor som den politiska nivån har givit Försvarsmakten. General-
löjtnant Jan Jonsson är ansvarig för utgivandet av den doktrin som behandlar de 
gemensamma operationerna och är således nyttjare av de operativa förmågor som 
chefen för Strategiledningen förutspått behövs i visionen och chefen för Krigsför-
bandsledningen har skapat i krigsförbanden. 
  

                                                 
76 Intervju med chefen för operativa insatsledningen, Generallöjtnant Jan Jonsson, på Tre Vapen den 13 oktober 

2003. 
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Regeringsbeslut. Generallöjtnant Jan Jonsson inleder intervjun med att visa på det 
regeringsbeslut nr 6 som det beslutades om den 9 oktober som inriktar Försvars-
maktens arbete avseende den operativa förmågan. Beslutet tar upp den ändring i 
uppgifter som innebär att fyra uppgifter blivit en. Generallöjtnant Jan Jonsson 
anser inte att som regeringsbeslutet säger Försvarsmakten kan ha en uppgift som 
heter väpnad strid. Väpnad strid är en metod man använder sig av för att lösa en 
viss uppgift. Större delen av våra internationella uppgifter innefattar inte väpnad 
strid utan annan form av stabiliserande och fredsframtvingande uppgifter.  
 
Insatsförmåga. Generallöjtnant Jan Jonsson anser att Sveriges insatsförmåga har 
minskat med anledning av två övervägande anledningar. För det första, det senaste 
försvarsbeslutet var/är, underfinansierat. Teknikfaktorn har inte behandlats som 
den borde, utan den urgröper den finansiella situationen. Pensionskostnaderna har 
tagit stora summor i anspråk vilket sammantaget haft och har direkt verkan på 
arbetet med att stärka och utveckla insatsförmågan. För det andra är kopplingen 
mellan försvarsplanen bilaga 7 och förbandsutbildningen undermålig. Ett arbete 
pågår där man tittar på ett system som ersätter den gamla krigsförbandsplanlägg-
ningen och utvecklingen mot att möta dagens behov. Ett närtidsproblem och ef-
fekt med anledning av detta är att de trupper/förmågor vi ställt till internationella 
uppgifter har varierande grad av uppfyllnad. Det finns idag svåra brister i bl.a. 
materieluppfyllnaden vid dessa styrkor och en av anledningarna till detta är att vi 
idag inte har materielen förrådsställd som vi tidigare hade. Vi har idag inte den 
kompetens som vi tidigare hade, då krigsförbandchefen gick till ladan och inspek-
terade sin utrustning och antecknade bristerna. Detta är en följd av 1998 års beslut 
till omorganisation där vi instiftade bl.a. Högkvarterets grund-/krigsorganisation. 
Försvarsgrenarna miste då sin kontroll över krigsförbandsplanläggningen och 
därmed kompetensen till densamma. Ett arv vi idag måste ta hänsyn till. 
 
Framtidsperspektiv. Ett problem vi har är att många är kallade att arbeta med det 
långa perspektivet, 10–15 år, där en av anledningarna kan vara att där är man 
mindre styrd utan kan arbeta mera fritt. Det är få som arbetar med och i nuet, vil-
ket kan tyckas vara konstigt då det är detta som skall ligga till grund för att kunna 
ta omhand de kloka tankarna om morgondagen.  
 
Förmågesammansättning. Man måste fundera över hur operativa förmågor ska 
skapas för att målet skall nås med liten resursåtgång samt största möjliga skydd 
för sina trupper/styrkor. Ett exempel är sjömålsbekämpning där det finns två va-
penslag som kan bekämpa sjömål. Hur skall dessa utrustas och hur ska fördel-
ningen av skyddet för de egna styrkorna ske? Beroende av våra marina styrkors 
egenskydd mot lufthot behöver de skyddas av flyg. Flygvapnet kan likt de marina 
enheterna slå mot fiendens marina enheter. Skillnaden blir rörligheten över ytan 
och uthålligheten på plats. För att här komma ifrån vapengrenstänkandet måste 
man titta på basfunktionerna. I många scenarier tittar vi på en planläggning där 
Göteborg kontra Stockholm står i centrum för styrketillväxt, import, d.v.s. kapaci-
tets höjandetillväxt. Med dagens marina enheter kan vi inte vara på båda ställena 
samtidigt. Vi måste nyttja den marina delen för den uppgift som finns på ett ställe 
och flygvapnets förmåga att med rörelse kunna nå den andra uppgiften. Om vi 
värderar situationen efter basfunktionerna kan vi se vilken förmåga som med bästa 
skydd, tillräcklig slagstyrka samt optimal rörlighet kommer att kunna slå mot ett 
eventuellt uppkommet hot. 
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Jointness. Det är idag endast få personer som arbetar med att skapa synergieffek-
ter i det operativa nyttjandet av våra förmågor. Inom försvarsgrenarna och förban-
den är man skeptisk till att förlita sig på att en annan vapengren eller förband ska 
täcka upp för den brist som man själv har. Exempelvis vill ingen vara utan artilleri 
trots att vi har förmågor inom Flygvapnet eller markrobotförband som skulle kun-
na lösa samma uppgift. En av anledningarna till att det har blivit så här är att näst 
intill allt samarbete över gränserna har upphört. Det är bara under övning FOCUS 
som Marinen & Flygvapnet samövar, och de har även helt upphört med att sam-
öva i fråga om gemensam bekämpning av sjömål. Ur ett marint perspektiv hörs 
ofta att det bra om flygvapnet levererar ett luftläge, men där går gränsen – att sva-
ra för skyddet från luften vill man ta hand om själv.  
 
Övning/samövning. Vi måste komma till den punkt där samövningen sker under 
slutövningarna mellan försvarsgrenarna. Det är i dessa övningar som samarbetet 
utvecklas och man skapar förtroende för den andres förmåga och kunskap. Ytter-
ligare en anledning till att vår förmåga att samarbeta har minskat är att igår övade 
vi mer skarpt, idag sker ingen direkt övning för att öka förmågan i t.ex. nätverkba-
serat försvar.  
 
Nätverksbaserat försvar (NBF). NBF är helt rätt men vi har inte arbetat igenom 
tanken på djupet. Vi måste arbeta igenom tanken så att det inte bara blir en bred 
tecknad bild över vad som skulle kunna ske, utan även: vilka processer arbetar 
bredvid varandra, vilka faktorer påverkar varandra, vilka processer måste veta vad 
den andre gör.  
Det finns krafter som menar att genom NBF kan man ta bort ledningsnivåer. Det 
är fel. När mängden styrkor minskar, växer kravet på planeringen. En för stor tro 
på tekniken har intecknats för att kunna lösa uppgiften då det i fred och krisläge är 
två olika sätt att arbeta med ledning. 
  
Inteckning av teknikutvecklingen. Ett exempel på positiv teknikinteckning är när 
JAS 39, som är ett system som beställts med bl.a. intecknad teknikutveckling, togs 
fram. Här arbetade man fram hur, mot vad med vilka system som skulle användas 
samt hur det skulle realiseras. En motpol i framgång i inteckningen av teknikut-
vecklingen är tanken med aerostater som sensorer där tankarna inte är tillfylles. 
Det finns inget som pekar på om detta skall vara vårt enda sensorsystem, hur det 
ska ersätta befintliga, uthållighet, samt vad ska vi använda i våra internationella 
uppdrag då detta blir fast stationerade system nationellt. Här har möjliga teknikut-
veckling sprungit ifrån syftet med systemet och dess plats i den gemensamma 
striden. Arbeten för att skapa operativ förmåga måste svara på frågorna varför ska 
vi göra så här, vad åstadkommer vi med detta och hur realiserar vi det?  
 
Operationskonst. Många tycker att det idag finns för lite styrkor att arbeta med. 
Om så vore fallet skulle vi ha bibehållit cykelskytteförbanden, men alla vet att de 
inte hade överlevt vilket leder till att vi måste samöva för att göra den operativa 
designen möjlig. Enligt Generallöjtnant Jan Jonsson består operationskonsten i 
nyttjandet av olika förmågor beroende på vilken situation som uppstår. Chefen för 
Operativa insatsledningens roll är att skräddarsy olika lösningar genom operativ 
design. En design som vilar på grundelementens olika värden.  
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11.4 Intervju med Chefen för systemledningen på Försvarets Materi-
elverk FMV, C SYST,  Generalmajor Staffan Näsström77 

Generalmajor Staffan Näsström har valt att intervjuas mot den bakgrunden att det 
är han och den befattning han företräder som ser till att den materiel insatsförsva-
ret behöver och beställer genom chefen för Krigsförbandsledningens försorg, ut-
vecklas och testas innan det implementeras i Försvarsmakten för att möta de ope-
rativa förmågekraven. Efter den 1 april 2004 heter befattningen Generalmajor 
Staffan Näsström innehar, operativ verksamhetsledare produktion. 
 
Generalmajor Staffan Näsström inledde intervjun med att säga att hans roll idag är 
något förändrad mot vad han historiskt haft. Idag har han en helhetssyn med om-
världsbild som skall präglas av att arbeta med samtliga operativa förmågor och 
förband som finns och skall komma att finnas i framtiden. Det är viktigt i hans roll 
att reflektera över vilket perspektiv man har på de frågeställningar som är aktuella.  
 
Operationskonsten. Synen på operationskonsten diskuteras inte och är inte utveck-
lad. Idag behandlas/diskuteras frågor av karaktären enskilda förmågor i plattfor-
mar och dess tekniska lösningar. Tidigare idag (intervjudagen) var det första 
gången på tre år som han ens hittat något som kan ses som ett försök till att forma 
frågeställningar som bär mot vad vi ska kunna och varför. Underlaget var produ-
cerat på HKV och var indelat i 14 st hypoteser. 
Historiskt har FMV haft en god insyn i vilka tankar vapenslagen har haft om hur 
striden ska genomföras. Idag finns inget forum för att koordinera dessa tankar 
mellan FMV och Försvarsmakten. Arbetet sker och drivs i sitt rör utan reflektion 
över till vad och hur det skall användas. 
 
Underrättelsetjänst. Den tekniska underrättelsetjänsten, som sorterar under Gene-
ralmajor Staffan Näsström, har under lång tid analyserat och lämnat underlag till 
inriktning på förmågor i tekniska system. Med historien bakom sig kan man idag 
konstatera att det är liten effekt detta har haft på utvecklingen och inte minst be-
hov av utveckling. Arbetet med att bygga det nya försvaret som skall anpassas till 
insatsorganisationen fokuserar inte tillräckligt på varför detta system skall utveck-
las/anskaffas. Utan ofta drivs frågor bara för att de är tekniskt möjliga att driva. 
Frågan om vad som behövs och varför måste få en större plats i inte minst under-
rättelseinhämtningen. 
 
Paradigm. Vari ligger det tekniska paradigmet som skall arbeta mot att stödja den 
strid eller det nyttjande av operativa förmågorna vi ser i framtiden? Framtiden 
behöver inte vara låst till 20 år framåt, utan den, är allt från imorgon till horison-
ten. Den största tekniska innovationen som idag finns är den inom informations-
nätverk, som är bärare av NBF-tanken.  Vad som behövs eller bör strävas mot att 
hitta är den innovativa tanken som kan mätas med den likt när Flygvapnet föddes 
som ny vapengren, eller Stril 60 övergick från analog till digital ledning. Målet 
måste vara att finna tekniska lösningar för att skapa förmågor som i sig kan nyttjas 
att skapa asymmetriska hot mot fienden. Lösningen i sig behöver inte vara asym-
metrisk, men effekten av att ha den i sitt system skall generera just detta, möjlig-
het till asymmetri. 

                                                 
77 Intervju med chefen för systemledningen på Försvaretsmaterielverk, Generalmajor Staffan Näsström, på Tre 

Vapen den 8 oktober 2003. Generalmajor Staffan Näsström är officer i reserven. 
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Samordning. Joint-tanken har gått i stå. Anledningen är att igår var det en stark 
kraft som ägde frågan (Försvarsgrenscheferna) och drev den utifrån sin övertygel-
se om att den behövs och att det är just detta som skall utvecklas. Idag när allt ska 
vara joint är det ingen som är ägare av det som skall samordnas. Samordningen i 
sig genomförs till dels, men det går inte som man gör idag, att räkna fram svaret 
utifrån testresultat, utan det måste skapas miljöer där detta utvecklas genom inter-
aktion mellan människor. Det finns idag ingen samordning (på FMV) mellan ope-
ratörer, tekniker, utvecklare, m.fl. som sitter tillsammans och driver ett projekt 
eller tanke vidare. Arbetet sker i separata ”rör” där innovatören tar fram en ide, 
teknikern implementerar och operatören försöker fatta hur den används bäst. Vad 
man missat är varför den är framtagen, vilket ofta är att det just går att ta fram. 
 
Hur går man då vidare? Högsta nivån i Försvarsmakten kan inte själv driva aktivt 
med glöd alla projekt som skall leda mot samordnade förmågor. Det måste tillåtas 
att en lägre rankad specialist eller innovatör i sitt skrå, gärna yngre, får mandat att 
driva frågor som kan komma att gynna Försvarsmaktens operativa 
förmågeutveckling. Det kan inte vara så att senioritet & grad kan få gå före effekt. 
Ett arbete måste göras där man tar fram vad man önskar, att t.ex. ett 
informationsnätverks betydelse för operationell insatsförmåga beskrivs så att 
Försvarets materielverk med detta kan stödja Försvarsmakten. 
 
Idag bygger vi komplexa system med inbyggda förmågor som har stor teknisk 
komplexitet och mer inbyggd prestanda än tidigare. Frågan är hur vi anpassar des-
sa tekniska lösningar med det vad som behövs och inte bara ser på de tekniska 
lösningarnas möjligheter. En fråga som Generalmajor Staffan Näsström ser som 
en följd av detta är vilket särdrag Försvarets materielverk kan erbjuda Försvars-
makten i arbetet med nätverksbaserat försvar, d.v.s. vad som skall åstadkommas, 
vilket resultatet från DEMO 05 & DEMO 0678 förhoppningsvis ger svar på. Styr-
kan med att genomföra demonstrationer är att här sker interaktionen mellan befäl-
havare, systemägare, användare, nyttjare, med flera d.v.s. en miljö att samtala 
kring frågor har skapats. 
 
Vad krävs för att finna interaktionen? Utbildning! Idag finns ingen utbildning för 
dem som skall arbeta med hur samordningen/gemensamma förmågeskapandet 
skall gå till. Det bör vara en egen gren i utbildningen, där arbetet fokuseras på att 
skapa synergieffekter och samordningsvinster. Den tekniska förutsättningen att 
använda förmågan finns, men hur arbetas inte med i den omfattning som borde 
ske. Idag sker ingen kontakt mellan operatörer/tekniker/systemägare, utan nu räk-
nar strategiledningen på Högkvarteret på vilka förmågor som behövs i framtiden, 
vilket bara är ett steg på vägen för att nå mot vad man verkligen vill ha. Om man 
önskar svara på frågan vad som behövs i förmågor måste det ske ett arbete i grup-
per som tillsammans arbetar med frågeställningar utifrån sin specifika kunskap, 
d.v.s. tillsammans ur dess arbete sker en kreativ utveckling.  
 
Tidsrymd. Idag arbetar man ofta mot vad Högkvarteret tar fram i perspektivpla-
nen. Tidsrymden här är svår att ta på ur ett FMV-perspektiv. Det är lätt att man 
här skapar visioner av förmågor men sällan svarar på hur och vad som skall göras. 
                                                 
78 DEMO 05 & 06 är tidpunkter då NBF-konceptet skall prova olika förmågor, system, med mera. Läs vidare på 

www.mil.se  
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Ur ett FMV-perspektiv behöver man ett underlag som visar på vad som behövs 
från idag och sen framåt, d.v.s. fram till dess att PerP planen idag börjar fokusera. 
Samtidigt som ett arbete med att visualisera det kitt som behövs för att skapa sy-
nergieffekter i de system man tar fram måste genomföras. Detta är påtagligt då det 
inte finns någon som äger samordningstanken utan det är i stuprör som arbetet 
sker. 
 
Vad är idag viktigast eller vad är det egentligen vi behöver göra? Enligt Gene-
ralmajor Staffan Näsström är informationsnätverket med nätverksbaserat försvar i 
spetsen det enda paradigmskiftet/särdraget, som skett under senare tid för att ut-
veckla en förmåga att asymmetriskt kunna använda sina förmågor. Frågan kvar-
står fortfarande vad som är viktigast för Försvarets meterielverk att ta fram. Vad 
behövs? Vad är viktigast? – är frågor som måste besvaras, och inte vad som kan 
göras, som oftast redovisas idag.  
 
Innovation i operationstanken. Det är att skräddarsy flerförmågor, skapa flexibili-
tet i rummet och styrka och effektivitet på plats, för att ur detta möta morgonda-
gen såväl som dagen och dess utmaningar. Bland det enda vi vet är att verksamhe-
tens karaktär ändrats och att operationell insatsförmåga är beroende av såväl tek-
niska innovationer som att grundligt arbeta aktivt med kittet, d.v.s. det som visar 
på hur det skall användas tillsammans i en operation. Är det informationsnätverket 
som vi vet skapar effekthöjning enligt beräkningarna som är det paradigm vi be-
höver? Om det inte är det, vad är det då? Organisationen söker efter ett svar, 
många frågar efter den kloka tanken och ofta blir återvändande svar en ny teknik-
pryl. Men hur den passar in och till vad den ska användas svaras det inte på. 
 

Filosofi är inget ämne, det är en verksamhet. 
               Genmj Staffan Näström, 8 okt 2003. 

11.5 Del-slutsatser – Intervjuer med militära representanter 
Huvuduppgiften i kommande underkapitel är att dra del-slutsatser ur det nyss av-
handlade kapitlet för att senare använda dessa som vägledande i slutsatser för hela 
uppsatsen. 
 
Huvuduppgifter. En förändring har skett från fyra till en huvuduppgift, vilket skul-
le kunna ge stringentare fokus att arbeta mot i framtiden. Tillgängligheten ska 
balanseras genom indelning i beredskapsnivåer. Samtidigt ligger hotet om inva-
sion kvar i förutsättningarna, ett hot som binder resurser i materiel och personal 
och tvingar Försvarsmakten att skapa förmågor att använda inom Sverige genom 
nationella skyddsstyrkorna och hemvärnet. Jag anser att Försvarsmakten inte kan 
behålla bredden på organisation samtidigt som den ska bli spetsigare. En starkare 
fokusering mot vad man vill uppnå måste bli tydligare, där en differentiering i 
beredskapsnivåer skapar flexibilitet, tillgänglighet och anpassningsbarhet i de re-
surser som finns, resurser som kan användas och inte väntar på något som kanske 
kommer. Direktiven måste bli tydligare och enklare men framför allt mer fokuse-
rande. 
 
Samövning och basfunktionerna. Det finns näst intill ingen samövning mellan 
försvarsgrenarna. Försvarsmakten måste se över vad man vill öva, med vem och 
hur för att uppnå den effekt man önskar. I det arbetet måste basfunktionerna bli 
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styrande i planering för att skapa de operativa förmågorna man önskar. Om För-
svarsmakten inte klarar av att samordna och öva sig själv i fredstid, hur ska den då 
kunna samordna striden i gemensamma internationella operationer? 
 
Förmågor och beredskapsgrader. Arbetet med vad som behövs i operativa förmå-
gor och hur det ska användas måste utvecklas. Att som idag arbeta i enskilda rör 
inom teknikutvecklingen, personalförsörjning och försvarsgrensvis, med mera, 
gynnar inte arbetet med de operativa förmågorna. Forum och metoder för att arbe-
ta med det kitt som binder samman förmågorna och talar om vad man vill uppnå 
och hur det bäst genomförs måste skapas. I detta arbete måste fokus vara på varför 
och vad, för att ur detta hitta samordningsvinster som stärker de operativa förmå-
gorna. 
 
Utbildningsorganisationen. Försvarsmakten måste anpassa sin organisationsstruk-
tur efter dagens behov. Att som idag vara rustad för defensivt försvar samtidigt 
som man skall agera på den internationella arenan är inte trovärdigt. Organisation 
måste säkerställa tillgängligheten och utbildningen av förband som kan användas i 
insatsorganisationen och användas för de uppgifter som krävs i huvuduppgiften. 
Man måste skapa ett system för att bygga förband mot efterfrågan och inte försöka 
med att göra tvärtom. 
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12 Diskussion kring direktiven och implementeringen av operativ förmåga i 
Försvarsmakten 

Huvudfrågan i detta avsnitt är att ha en diskussion kring operativ förmåga. För att 
här se om den politiska nivåns krav på operativ förmåga har implementerats i de 
av Förvarsmaktens utgivna direktiv, samt ge en bild av hur man ser på framtiden. 

12.1 Diskussion kopplad till frågeställningarna 
Hur ser den svenska försvarspolitiska synen på operativ förmåga ut?  
Efter att studerat underlaget visar det på att den är spretig i direktiven. Man vet 
inte mot vad man verkligen vill fokusera och de uppgifter man ger Försvarsmak-
ten andas kalla kriget och skydd av Sverige hemma. Samtidigt som man vill arbe-
ta mer med internationella frågor och insatser där man svänger allt mer från freds-
främjande verksamhet till fredsframtvingande verksamhet. Operativ förmåga är 
för Regeringen att Försvarsmakten har resurser att lösa de givna huvuduppgifterna 
och efter successiva beslut öka den förmågan i önskad given riktning.  
De internationella åtagandena blir större och den politiska nivån vill delta med 
svensk trupp utomlands. Här krockar viljan med förmågan och politikerna är 
missnöjda med att de internationella insatserna kräver extraordinära åtgärder var 
gång de insätts. Orsaken anser jag är frånvaro av prioriteringar och en spretighet i 
direktiven från den politiska nivån. 
 
Hur uppfattas/framgår denna operativa förmåga i PerP rapporter och doktriner? 
Operativ förmåga är som tidigare redovisat i starkt frånvaro av precisering av vad 
det menas med detta. Ett faktum som avspeglar sig i de undersökta materialen. 
Det finns spårbarhet i vilja från Regeringen men man talar aldrig riktigt om hur 
man avser att lösa viljan mer än att det ska ske i gemensamma operationer med 
basfunktionerna som grund och med en helhetssyn för att kunna välja rätt förmåga 
vid rätt tillfälle att sätta in i insatser. Det vill säga att man vill göra något presente-
ras i skrift och i tal men man talar aldrig om hur man tänker komma dit, vilket 
leder till att skrifterna hamnar på en hög abstraktions nivå i sina direktiv. 
 
Hur uppfattar delar av Försvarsmaktens ledning direktiven avseende operativ 
förmåga och hur ser de på framtiden? 
De intervjuade företrädarna är redan i morgondagen, men inte allt för långt fram i 
tiden. Att det fanns ett försvarsbeslut som togs 2001 fanns inte med i den diskus-
sion som var. Om detta är en brist eller en klarsynthet kan man diskutera men jag 
anser att det kan vara detta som präglar de skrifter som ges ut likväl. Om tanken 
och mandatet inte är på samma nivå blir direktiven och ledarskapet oprecist. En 
insikt om bristen på samordning och ett fokuserat arbete med att hitta vilka för-
mågor man behöver eller anser att man kan komma att behöva framkom vid inter-
vjuerna. Hur detta skall genomföras fanns det tankar om, men hur det ska lösas 
och, sist men inte minst, rymmas inom de direktiv som regeringen ger, framkom 
aldrig. 

12.2 Diskussion kopplad till syftet 
Huvuduppgifter i allmänhet. De huvuduppgifter regeringen ställt till Försvarsmak-
ten återfinner man på ett eller annat sätt i den utgivna PerP-rapporten och de två 
doktrinerna. I diskussionen med de valda försvarsmaktsrepresentanterna kom ald-
rig huvuduppgifterna upp trots att diskussionen handlade om operativ förmåga 
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och vad den är till för, d.v.s. det fanns ingen naturlig koppling mellan operativ 
förmåga och huvuduppgifterna, eller så var det just så att det var så självklart att 
det inte togs upp.  
 
Kravet på att vara flexibel belyses i direktiv och samtliga underlag. Vid intervjuer 
och i skrivna försvarsmaktsunderlag belyser man vikten av basfunktionerna. Ur 
dessa ska man använda den förmågan som bäst lämpar sig för den ställda uppgif-
ten, ett sätt att flexibelt möta hotet och använda förmågorna på bästa sätt. Dock 
framkommer det när man studerar underlaget avseende utbildning och samövning 
att det inte finns eller saknas fokus mot ett gemensamt mål. Även i materielpro-
cessen finns inget arbete där man tittar på hur tillgänglighet, användbarhet, joint-
ness och flexibilitet bäst framkommer i samverkan mellan utveckling av materiel 
och den kommande operatören/användaren. Vilket kan tolkas som att det finns 
brister i arbetet att skapa flexibilitet, användbarhet och tillgänglighet. 
 
Vid samtalet med brigadgeneral Michael Moore framkom att igår visste vi mot 
vad och med vad vi skulle inrikta oss och idag vet vi med vem men inte mot vad. 
Detta faktum syns varken i de givna huvuduppgifterna, inte ens i beslut 6, eller i 
de skrivna texterna från Försvarsmakten vilket kan tyckas konstigt. 
I diskussioner med de militära företrädarna framkom samarbetet med EU, NATO 
vid internationella insatser som naturligt. I huvuduppgifterna, inklusive Reger-
ingsbeslut 6, finns bara direktiv och anvisningar att Försvarsmakten skall ha för-
mågan eller efter beslut se till att ha förmågan till att kunna planera, genomföra, 
och följa upp internationella insatser. Hur och med vem och med vilket mandat 
framkommer inte, vilket avspeglar sig i skrifter och diskussioner. 
 
Huvuduppgifter & operativ förmåga. Operativ förmåga som begrepp är förvån-
ansvärt dåligt preciserat i fråga om vad begreppet avser i de olika undersökta fal-
len. Varken regering eller Försvarsmakt har riktigt definierat vad de avser med 
begreppet, vad de väger in i det och hur de avser att använda det. Som läsare får 
jag känslan av att de tar för givet att det är den operativa förmågan som ser till att 
huvuduppgifterna löses utan att själva veta vad de menar med densamma. För-
svarsberedningen menar dock att operativ förmåga på förbandsnivå fås genom 
användbarhet och tillgänglighet. Vilket är det närmaste en begreppsförklaring som 
man kommer i de studerade underlagen. 
 
Operativ förmåga i huvuduppgiften – Försvara Sverige mot väpnat angrepp in-
kluderat valda tidsaspekter. Att försvara Sverige mot väpnat angrepp är en hu-
vuduppgift för Försvarsmakten. En situation då detta skulle ske är enligt Regering, 
försvarsberedning och intervjuad representant från Försvarsdepartementet inte 
trolig. Likväl lever den kvar till och med i det Regeringsbeslut 6 som undersökts, 
men där som en underrubrik till huvuduppgiften omformulerad med mer modern 
prägel. Detta beslut har inte fått genomslag i doktrinen för gemensamma operatio-
ner trots att den utkom senare, vilket jag anser beklagligt men inte konstigt då 
doktrinen baseras på att försöka svara mot internationella krav samtidigt som den 
ska förvalta arvet i de givna uppgifterna. I huvuduppgiften bygger man stor tilltro 
på att anpassa sig och kunna växa med successiva beslut, en anpassning som inte 
så klart belyses i PerP-rapporten eller doktrinerna om hur man avser att möta detta 
krav. 
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Operativ förmåga i huvuduppgiften – Hävda territoriell integritet. Regeringens 
direktiv avseende att hävda territoriell integritet andas invasionsförsvar, vilket är 
naturligt då Sverige är alliansfritt. I diskussionerna med de militäre representan-
terna och i delar av de givna direktiven framkom dock att större fokus på interna-
tionella engagemang ska ge effekten att vi skyddar Sverige genom engagemang 
utomlands och med samma resurser som vi använder hemma. Vilket stöds av de 
metoder som OPIL arbetar efter i sin planläggning av gemensamma operationer. 
Detta ger att en ändring i fokus från att skapa nationella förmågor för att skydda 
Sverige bör bli att skapa internationell förmåga som även den kan användas till att 
skydda Sverige i Sverige. Vilket är något som vi inte planerar mot idag. 
 
Operativ förmåga i huvuduppgiften – Bidra till fred och säkerhet i omvärlden. 
Regeringens krav på Försvarsmakten att gemensamt med andra kunna engagera 
sig internationellt lyser inte igenom när det kommer till materielanskaffningen och 
den utbildning som genomförs. Var gång hittills förutom en, vid Liberiainsatsen, 
har det specialanskaffats och utbildats inför internationella insatser. Det här kom-
mer sig efter bristen på fokusering i huvuduppgifterna vilket gör att Försvarsmak-
ten inte är riktigt bra på något men kan lite om mycket. Något som ytterligare 
klarläggs om man tittar på de tidsaspekter som ges i huvuduppgifterna. Tidsaspek-
ter som inriktar och ger att en liten kraft måste läggas på uppgifter man inte ser 
idag men som kan komma imorgon. En kraftsplittring som medför att fokus på det 
flexibla insatsförsvaret minskar och med den operativ förmåga. 
Försvarsberedningen menar att ett system för att använda samma operativa för-
måga som man har i totalförsvaret i de internationella uppdragen är under fram-
tagning. Jämför man detta med de av Försvarsmakten utgivna skrifterna anser jag 
att det inte riktigt lyfts fram på det sättet i dessa, utan där finner man mer av den 
gamla defensiva tanken i handling med en organisation för hemmaförsvaret och 
ett specialanpassat för de internationella uppgifterna. 
  
Operativ förmåga i huvuduppgiften – Stärka det svenska samhället vid svåra på-
frestningar i fred. Att stödja och stärka samhället är egentligen den grunduppgift 
Försvarsmakten är till för, anser jag. Om det sedan sker genom väpnad strid utom-
lands eller genom att hävda territoriet är en annan sak. I de doktriner och den rap-
port som undersökts finns huvuduppgiften som en uppgift att skapa förmåga att 
genomföra. Med de restriktioner i användandet av Försvarsmakten som finns ses 
resursen som en ”materielpool” som kan användas vid behov. Något som fram-
kommer i det underlag som Försvarsmakten utgivit. 
 
Operativ förmåga i den nya huvuduppgiften – väpnad strid. Förmågan till att 
genomföra väpnad strid är från och med oktober 2003 den huvuduppgift För-
svarsmakten har. Förvarsmakten har av naturliga skäl inte kunnat införa detta di-
rektiv i samtliga skrifter ännu förutom i doktrinen för gemensamma operationer 
vilket inte gjorts. Detta till trots är sedan FB 2001 väpnad strid utgångspunkten för 
insatsförbandens operativa förmågor vilket ändock inte får den plats den borde ha 
i de underlag som undersökts.  
 
Operativ förmåga och kompetens. Den samordning av kompetensen som Reger-
ingen anser är nödvändig på samtliga förbandsnivåer och mellan olika stridskraf-
ter, löser Försvarsmakten genom att samordna sin kompetens med de basfunktio-
ner man arbetar med i de operativa koncepten. Bristen hos Försvarsmakten ligger i 
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att den samövning som borde ske för att öva basfunktionerna, lyser med sin från-
varo. En av orsakerna till detta faktum är enligt C OPIL de separata rör som för-
svarsgrenarna arbetar inom, där bristen på tillit till andra än sig själv är en bak-
grundsfaktor. En brist som kommit med att de samövningar i FMÖ/KFÖ/SÖB inte 
idag genomförs. C STRA menar att utbildningen och med den kompetensen måste 
fokuseras på insatsorganisationen och att där bli en bra chef, lära sig organisatio-
nen och dess resurser för att kunna använda dem på bästa sätt.  
 
Operativ förmåga och Insatsorganisationen. Enligt försvarsberedningen är det 
insatsorganisationen tillsammans med anpassning och differentiering som är det 
främsta verktyget för att uppnå operativ förmåga. Regeringen anser att det är in-
satsorganisationen som skall ha de resurser och kompetenser som krävs för att 
klara av att genomföra väpnad strid såväl inom som utom landets gränser. I PerP-
rapporten skissar man på tre olika organisationer i organisationen för att klara av 
att lösa tilldelade uppgifter samt vara rustad att möta morgondagen. Jag anser att 
om Försvarsmakten skall skapa operativ förmåga, inneha kompetenser och vara 
insatsberedda med de resurser vi har kan man inte dela in organisationen i dessa 
tre delar. De talar för ett gammalt tänkande som andas invasionsförsvar och inte 
ett flexibelt insatsförsvar då man med detta lyckas göra ytterligare tre rör att arbe-
ta inom, vilka troligen kommer att fokusera mer på sitt eget arbete än på den 
överordnade uppgiften.  
 
Operativ förmåga och anpassning/differentiering av beredskapsnivåerna. Huvud-
draget i sitt skrivna underlag av regeringens direktiv är att det är anpassningen och 
dess successiva beslut som styr den operativa förmågan. Anpassningen är en av 
grundstenarna i försvarspolitiken och är starkt kopplad till de tidsaspekter man 
gett i direktiv i huvuduppgifterna. Den operativa förmågan får man bl.a. genom 
differentiering av beredskapsnivåerna enligt både Regering och försvarsbered-
ningen. Försvarsmakten har inte riktigt visat i de skrivna underlagen att detta är ett 
sätt att öka den operativa förmågan på. Det framgår inte hur Försvarsmakten avser 
att öva, planera, utbilda mot de olika nivåerna, samt hur organisationen avser att 
differentiera beredskapen och vad detta medför utan det är mer av generella tolk-
ningar. Men, i diskussionen med företrädarna kom det fram som en viktig del idag 
att ha rätt förband i rätt beredskap och då inte bara för att nå önskad beredskap, 
utan även för att krav på operativ förmåga skall uppnås, detta då vi inte har råd 
och kapacitet att hålla allt på samma beredskapsnivå. 
 
Operativ förmåga och basfunktionerna kontra enskilda förbandsförmågor. I det 
skrivna underlaget går de stora tankarna i uppgifter från Regeringen till Försvars-
makten igen. Dock skevar det i genomförandet av den gemensamma tanken, strä-
van åt samma håll och de skrifter som borde reglera detta. I samtliga underlag 
framkommer vikten av att samordna förmågorna, men man talar aldrig om hur 
man vill öva, utbilda de enskilda förbanden. För att här med basfunktionerna som 
bas skapa operativa förmågor utifrån en gemensam syn i allt från det strategiska 
tänkandet i intervjun till det skrivna i doktrinen för gemensamma operationer. 
Utan man talar bara om vikten av samordningen. 

12.3 Diskussion kopplad mot framtiden 
Efter en genomgång av underlaget framgår det allt tydligare att det har hänt en hel 
del under den undersökta tidsperioden, d.v.s. från 2000 – 2004. Strävan att bli mer 
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internationell i sin hållning i allt från planläggning, utbildning, till vad vi ska fo-
kusera och hur vi ser på försvaret av Sverige, präglar allt mer budskapet. Att vi 
idag vet vem vi ska samarbeta med, som brigadgeneral Michael Moore menar, är 
möjligen en verklighet i de politiska leden och på Försvarsdepartementet. Dock 
framkommer det inte i de skrifter uppsatsen undersöker eller i de andra intervjuer-
na som är genomförda. Som lekman och icke initierad kan man om man följer 
dagsaktuella händelser dock gissa sig till svaret, men det är inget som undersökts i 
denna uppsats. 
 
I de intervjuer som genomförts framkom att i framtiden, som innebär mer kvalitet 
och än mindre kvantitet än idag, är det allt viktigare att fokusera de operativa för-
mågorna. En fokusering som måste börja i uppgifterna givna av Regeringen och 
sen prägla hela arbetet med framtagandet av operativa förmågor inom Försvars-
makten. Arbetet med fokuseringen måste även ske i framtagandet av de tekniska 
lösningar Försvarsmakten avser att använda, från ledningssystem typ NBF till 
enskilda vapenplattformar. I detta arbete är det ett krav att man noggrannare ana-
lyserar vad det är man egentligen behöver, och inte som i många fall idag gör det 
man kan bara för att man kan det. Vilket kan ge en effekt av det som man vill 
uppnå blir som chefen för Strategiledningen menar att vi idag gör, presenterar 
gårdagens lösningar med dagens teknik, utan tekniken måste bli en del i arbetet att 
stärka och skapa operativa förmågor. 
 
Personalrekrytering och utbildningssystemet måste anpassas till först och främst 
dagens krav för att sen följa med in i morgondagen. Att idag lägga så stor vikt vid 
att fredsutbildningen är i fokus istället för att skapa insatsförband av klass, är för-
kastligt. Det sätt på vilket man utbildar och personalförsörjer organisationen måste 
främja de krav Regeringen ställer på Försvarsmakten att vara tillgänglig, flexibel 
och anpassningsbar. Om inte detta uppfylls brister förmågan att skapa operativa 
förmågor. 
 
Regeringen anser att en helhetssyn är viktig för att kunna skapa de operativa för-
mågor man behöver. För att se denna helhet måste man börja titta utanför sin egen 
verklighet, d.v.s. se vad de andras verklighet består i. Chefen för Operativa insats-
ledningen anser att försvarsgrensinspektörerna inte tillräckligt prioriterar samöv-
ning utan övar näst intill enbart inom sin egen försvarsgren. En fokusering kring 
de basfunktioner man använder är ett måste, och detta för att lära sig använda sin 
förmåga där den får bäst verkan. En lärdom som även är användbar vid internatio-
nella insatser, då Sverige alltid kommer att vara en del av en helhet.  

12.4 Diskussion kopplad till teorianknytningen 
Uppsatsen har likt studierektor, Birgitta Rydén, använt implementerings teorin för 
att undersöka och nå syftet med uppsatsen. Man kan konstatera att i implemente-
ringens anda försöka förstå gapet mellan den politiska viljan och deras utfall, inte 
är enkelt.  
 
Om man utrerar implementeringen och bara tittar på om de av Regeringen givna 
huvuduppgifterna uppfattats av Försvarsmakten, finns de beskrivna i samtliga 
undersökta skrifter utgivna av Försvarsmakten. Det som gör att implementeringen 
inte lyckats, är att det aldrig riktigt penetrerats och fördjupats hur det ska genom-
föras. Det vill säga diskussionen ligger fortfarande på en hög abstraktionsnivå i 
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Försvarsmaktens skrifter utan att ge direktiv på hur man ska lösa givna direktiv. 
Försvarsmakten beskriver istället att det ska genomföras och fastnar på framtida 
förmåga och missar därmed nuet.  
Det faktum att operativ förmåga aldrig riktigt har definierats av den politiska ni-
vån, har lett fram till att Försvarsmakten själv haft friheten att tolka innebörden i 
begreppet. Vilket lett till att istället för att beskriva hur man avser uppnå direkti-
ven, har man beskrivit vad man skall uppnå. 
 
Den helhetssyn som efterfrågades om den fanns i inledningen finns således inte. 
Dock finns en samsyn i det tolkade ordet, men saknas då man kommer till hur 
man effektuerar direktiven.  
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13 Slutsatser 

Följande kapitel är baserat utifrån det presenterade underlaget samt de del-
slutsatser som presenterats. Kapitlet berör både slutsatser utifrån den undersökta 
tidsaspekten samt tittar på framtiden utifrån de underlag som i skrift och vid inter-
vjuer berört densamma. 
 
Direktiv till Försvarsmakten. De politiska direktiven måste bli klarare. Försvars-
makten måste få veta mer exakt vad man vill ha den till. Uppgifterna till För-
svarsmakten i det undersökta underlaget kräver en så mycket större organisation 
än vad man har till förfogande. Regeringen måste ge svar på med vem man avser 
att försvara sig, så att en nischning och prioritering kan ske av Försvarsmaktens 
förmågor. I direktiven måste framgå om man fortfarande avser att engagera sig 
internationellt, men då även tala om vad man avsäger sig för krav på hemmafron-
ten och inte som i underlaget ge direktiv om operativ förmåga till både ock. 
 
Direktiv inom Försvarsmakten. Försvarsmakten med högkvarteret i spetsen måste 
arbeta igenom de direktiv man ger ut i form av skrifter så att det stämmer överens 
med de uppgifter man fått. Med detta som utgångsläge måste man sen tala om hur 
man avser att möta upp mot de ställda kraven, hur man tolkar dem och vad man 
vill att Försvarsmakten som helhet ska fokusera mot, d.v.s. ett arbete där man tar 
fram underlag till vad som behövs, varför det behövs, hur man avser att använda 
det och vilken roll det har i den gemensamma striden. Man måste helt enkelt börja 
arbeta mera i nuet. 
  
Definition. Operativ förmåga är så mycket mer än det nya fordonet på kaserngår-
den, färdigutbildade soldater, rätt nivå på officeren i staben. Operativ förmåga är 
att med helhetssynen i blickfånget använda, utveckla, planera emot att skapa sy-
stem som utifrån helheten kan användas i ett sammanhang som man tidigare inte 
viste att man skulle hamna i. En öppen diskussion behövs om begreppens betydel-
se, vad man avser att använda det till och hur. Idag anser jag att det råder delade 
meningar om detta, vilket skapar oreda och minskar den operativa förmågan avse-
värt. 
 
Insatsorganisationen. Den organisation man skissar på i PerP-rapporten där tre 
olika rör av organisationer ska ha olika roller för att möta kraven i huvuduppgif-
terna är inte bra. Insatsorganisationstanken är bra och behövd men stödet till att 
forma den får inte bli separata organisationer utan måste vara en del av densam-
ma. Hur detta ska lösas vet jag ej men att det måste vara en prioriterad uppgift för 
att ur detta kunna skapa operativ förmåga. Här råder faktumet att man ur det gam-
la försöker skapa det nya genom att behålla så mycket som möjligt av det gamla 
bara för att man anser att det är bra att ha, något som jag anser är förkastligt och 
tär på den operativa förmågan och dess utveckling. 
 
Utbildning och prioritering. För att bli flexibel, tillgänglig, få operativ rörlighet, 
kunna skapa en insatsorganisation krävs ett skapare och tydligare ledarskap. Att 
idag vela mellan framtid, vilja, önskad förmåga, med mera får Försvarsmakten att 
tappa kraft och förmåga. Vill man bli operativ med operativ förmåga måste man 
börja utbilda chefer att bli detta. Man måste gå ifrån fokus på fredsverksamheten 
till fokus på insatsorganisationen för att där se till att man har de resurser man 
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behöver. Det behövs mod att släppa historien för att inse att Försvarsmakten är en 
instans som används och inte bara är till för att föda officeren och hans familj. 
 
Personalförsörjningssystemet kommer att kräva en översyn för att klara av de 
operativa kraven i framtiden. Detta därför att om Försvarsmakten ska engagera sig 
mer utomlands, om insatsförbanden är det som är prioritet och utbildningen ska 
kunna användas efter fullgjord tid – måste anställningsformerna anpassas för att 
möta detta behov och säkerställa det kompetensbehov organisationen har behov 
av i framtiden. Det kan inte vara som idag att för varje ny insats krävs en stor ex-
tra insats för att klara av den. Utan åldersstrukturer, kompetenser och tillgänglig-
het måste präglas av behovet i personalförsörjningssystemet. 
 
Utbildning och värnpliktssystemet. Idag utbildas soldater för att när de är klara 
sluta. Försvarsmakten måste få mandat att använda soldaterna efter genomförd 
utbildning för nationellt såväl som internationellt engagemang. Om detta sen skall 
kallas beredskapssoldater eller kontraktssoldater eller fortsatt tjänstgöring i För-
svarsmakten är ointressant. Det viktiga är att de får användas under den tiden då 
de är mest attraktiva kunskaps- och åldersmässigt för Försvarsmakten, för att sen 
släppas utan krav på förbindelser.  
 
Materielförsörjningsaspekten. Man talar ofta om nischning i materiella samman-
hang. Chefen för Krigsförbandsledningen menade att nischning inte är det fartyget 
i t.ex. VISBY-klassen eller JAS 39. Utan det är det faktum att de är system som 
innehar multirollfunktioner som specialitet som är nischningen. Sverige måste 
bestämma sig för vad vi vill nischa oss för, att med krympande försvarsbudgetar 
och mer specifika uppgifter i samverkan med andra nationer eller organisationer 
kunna bli operativa och ha en operativ förmåga att använda. Om Sverige får frå-
gan vad de kan ställa upp med, måste det ur ett förtroendeperspektiv och kompe-
tensperspektiv vara utklarat.  
 
Reaktionssnabbhet. Försvarsmakten måste skapa rutiner att möta snabba om-
svängningar i omvärldsläget. Vi kan inte imorgon arbeta på samma sätt som vi 
idag gör med att laga läge efter händelser, vilket jag tror orsakas av att dagens 
Försvarsmakt är anpassat för ett defensivt försvar och fredsproduktion och inte en 
insatsorganisation som är till för att användas.  
 
Operationskonst eller användandet av de gemensamma resurserna: Jag menar att 
operationskonst är som för konstnärer som sysslar med konst, ett arbete som växer 
fram under tidens gång. Även om man som hos målaren som skall måla ett por-
trätt har facit framför sig kommer ändå den personliga tolkningen av objektet att 
vara målarens och hans rätt att tolka detsamma. Ibland måste målaren inse att han 
inte har rätt verktyg men ändå måste göra sitt bästa för att lyckas. Jag anser att 
man måste lära sig att använda de verktyg man har i olika förband och dess för-
mågor för att på ett så bra sätt som möjligt i framtiden operera de system vi har. 
Jag tror inte den enda lösningen är att anskaffa system med ny teknik, utan lös-
ningen ligger i den metod man tar fram morgondagens system med, d.v.s. fattar 
teknikern vad operatören behöver och vet operatören vilka förmågor som krävs av 
honom. När detta är löst kan man fråga sig om Förvarsmakten utbildar rätt för att 
ta vara på vunnen kunskap, för att använda den i nya situationer eller i framtiden. 
Interoperabillitet är kanske operatörens förmåga att nyttja sitt gamla system till-
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sammans med andra – istället för det vi idag tror: att vårt system måste kunna pra-
ta med andras annars är vi inte interoperabla. 
 
Kraftsplittring. De tidsaspekter som behandlar återtagning och förmågan att växa 
med vid behov innebär en kraftsplittring för Försvarsmakten. Ett tydligare fokus i 
direktiven från Regeringen måste ges Försvarsmakten, så att de knappa resurser 
den har kan användas i insatser och inte står oanvända i väntan på att få användas, 
som fallet är idag. Vill man ha ett flexibelt insatsförsvar måste man ge ramar och 
verktyg som kan skapa detta. Figurerna nedan visar på den skiftning som skett i 
fokus och de resurser man satsar på de olika uppgifterna, INT – internationella, 
VA – väpnat angrepp, TI –territoriell integritet. Figur 4 visar på den skillnad som 
är ett faktum mellan viljan att satsa medel på VA, och arvet av de historiska sats-
ningarna som vi lever med idag. Försvarsmakten måste ges möjlighet att anpassa 
viljan, den streckade linjen i fig.4, med de resurser man har till förfogande, för att 
med detta ha en möjlighet att skapa den flexibilitet som statsmakten efterfrågar. 
Något jag anser inte är fallet idag. 

 
 
Helhetssyn. Helhetssynen lyser med sin frånvaro. Valda underlag ger en bred bild 
av vad man vill uppnå eller vart man vill komma. Men för att skapa efterfrågad 
helhetssyn måste man presentera hur man avser att uppnå givna direktiv.  
 
Operativ förmåga i Försvarsmakten. Realitet eller önskan? Den rubrik som är satt 
på uppsatsens bör även den kommenteras. Är det en önskan eller en realitet? Ty-
värr anser jag att det är en önskan, då vi idag inte riktigt vet vad vi har för krav på 
operativ förmåga och hur vi ska komma dit. Några exempel på detta är den brist 
på gemensamma övningar som råder och den brist på samordning vid framtagan-
det av nya förmågor i allt från utbildning till materiel som idag råder. För att ope-
rativ förmåga ska bli en realitet måste Försvarsmakten börja agera som EN För-
svarsmakt med gemensamt mål och inte som enskilda staber, förband och för-
svarsgrenar. 
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14 Kvarvarande frågeställningar att arbeta vidare med. 

Definition av begreppet operativ förmåga. Ett underlag som beskriver en gemen-
sam definition av begreppet skulle förenkla processen med att beskriva hur den 
ställda uppgiften skall uppnås.  
  
Samverkanspartner, d.v.s. med vem ska Försvarsmakten genomföra väpnad strid? 
Ett underlag som utklarar vem som Sverige skall samverka med skulle förenkla 
processen vid framtagandet av förband med dess materiel och personal. 
 
Differentiering. Ett underlag som beskriver hur man avser att differentiera de oli-
ka beredskapsgraderna skulle klarlägga och förenkla med vad/mot vad, man skall 
anpassa och utbilda Försvarsmaktens förband. 
 
Internationellt kontra nationellt. Ett underlag som beskriver hur Försvarsmakten 
anpassar den internationella operativa förmågan för att kunna klara av det natio-
nella försvaret, skulle underlätta framtagandet av hur förbandsstrukturen och de 
ingående förbanden skulle se ut. 
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Intervju underlag 
Följande underlag skickades till de intervjuade personerna som en introduktion 
inför intervjun. 
 
Tes  
Försvarsmaktens arbete med att utforma framtida förmågor, funktioner, förband, 
materielsystem samt kompetenser måste präglas av en helhetssyn.  Idag tenderar 
diskussionerna allt som oftast att resultera i en diskussion om enskilda för-
bands/individs/materiel -förmågor och mindre om den totala förmågan som måste 
skapas och kunna nyttjas vid en insats. 
 
Insatsdiskussionen begränsas av naturliga skäl i det korta perspektivet ofta i att 
hamna i förbandets nuvarande förmåga, d.v.s. den förmåga som kan erbjudas och 
nyttjas vid förfrågningar i nutid. För det långsiktiga arbetet och vid utformandet 
av framtida förmågor är detta inte tillräckligt flexibelt. Möter de operativa förmå-
gor vi idag har de imorgon ställda kraven, om inte, med vilket synsätt ska vi pla-
nera för de framtida behoven så att helhetssynen värderas tillräckligt och täckan-
de? 
 
Frågeställning. 
Hur ska Försvarsmakten säkerställa-, bibehålla-, utveckla- insatsförmågan i nuet 
samt vid en långsiktig utveckling och hur säkerställer man att operativ förmåga 
finns för att möta detta? 
 
Del frågor som kommer att ställas är: 
– Vad är operativ förmåga? 
– Hur ser de framtida kraven/hotbilden ut som styr vilka framtida operativ förmå-
ga Försvarsmakten ska ha, nationellt såsom internationellt? 
– Hur arbetar man för att skapa operativ förmåga avseende tekniska behov? 
– Hur ser den organisation ut som säkerställer den operativa förmågan? 
 
Metod 
Jag kommer att använda mig av en jämförande metod där ett bakgrundsmaterialet 
skall användas som ett avstamp mot den hotbild, miljö, Försvarsmakten eventuellt 
kommer att möta i framtiden. För att sen titta på Regeringens direktiv ser ut och 
blivit implementerade i Försvarsmakten i de skrifter den har för att styra operativ 
förmåga. För att vidare fördjupa tolkningen av regeringsdirektiven skall delar av 
militärledningen samt en representant från försvarets materielverk intervjuas. 
 
 


