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Sammanfattning
Försvarsmakten skiftar fokus och inriktning. Invasionsförsvaret har
lämnats till förmån för ett flexibelt insatsförsvar. Detta är en följd av
Försvarsmaktens förslag från 1999-05-19 och därpå följande proposition
från regeringen ” Förändrad omvärld - omdanat försvar” (1998/99:224 och
1998/99:222) och riksdagsbeslut ”Det nya försvaret” (2000-03-30, 1999/
2000:168) samt regeringens proposition ”Fortsatt förnyelse av totalförsvaret” ( 2001-09-26, 2001/02:10 ) med riksdagsbeslut (2001-12-06).
Skiftet manifesteras på olika sätt; dels sker en övergång från invasionsförsvar till insatsförsvar, dels sker en förändring av balansen mellan
lednings-, informations- och verkanssystem inom ramen för nätverksbaserat försvar. I det förra fallet sker en utveckling mot en organisation
som bland annat har ökad förmåga och tillgänglighet att innehålla krav
på internationella insatser samt att uppträda i en bredare konfliktskala.
I det senare fallet visar vunna kunskaper på att ett ökat utnyttjande av
den snabba utvecklingen inom främst kommunikations- och informationsteknologin kan ge omfattande effekttillskott. Det är av stor betydelse att tempot i denna förändringsprocess hålls uppe.
Det gångna året har perspektivplaneringen till stor del karaktäriserats
av ansträngningarna att fortsätta på det grundläggande arbete som
redovisats i Rapport 5 (Årsrapport från perspektivplaneringen 20002001; Försvarsmaktsidé och målbild datum 2001-02-26 HKV beteckning:
23 210: 621 44). Föreliggande rapport skall ses som fortsättning på rapport 5, därför är kapitlen avseende omvärldsutveckling, teknikutveckling, samhällsutveckling och framtida slagfält jämförelsevis korta. Då
perspektivplaneringen inte anser att det gångna året inneburit genomgripande förändringar under dessa fyra rubriker redovisas i
föreliggande rapport slutsatserna från rapport 5 med vissa ändringar
och kompletteringar. Tidigare rapporter från perspektivplaneringen
(rapport 1 till 4) har ej beaktats i årets arbete. Styrande för årets arbete
har varit Regeringsbeslut 12 (2001-07-05 ”Ändring av regleringsbrevet för
budgetåret 2001”).
Årets perspektivplanering utgör andra året i den process som skall leda
till att en målbild för Försvarsmaktens utveckling i tioårsperspektivet
föreligger inför Försvarsbeslut 2004. Detta har gjorts genom att ta fram
och värdera försvarsmaktsstrukturer med olika inriktningar, förmågeprofiler, beredskap och anpassningsförmåga i det tjugoåriga perspekti-
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vet. Vidare har arbetet inom ett antal fördjupningsområden startats för
att ta fram kunskap och fakta som har koppling till förväntade beslut i
perioden 2005-2007 eller som är av vikt för att kunna utveckla försvarsmaktsstrukturer. Beslutsunderlaget skall även kunna beskriva
konkreta åtgärder i närtid. Terrorangreppen den 11 september med den
därpå följande internationella uppslutningen i kampen mot terrorismen har till viss del påverkat årets arbete.
Det är av synnerligen stor betydelse att underlaget till nästa Försvarsbeslut beskrivs inom ramen för en sammanhållen försvarsmaktsstruktur
som ser till helheten. Därmed undviks att det skapas en obalans mellan
och inom olika funktioner i Försvarsmakten. Beslutsunderlaget har
också som ambition att beskriva vägval för Försvarsmaktens långsiktiga
utveckling. Detta skapas genom att inom perspektivplaneringen under
kommande år ta fram ett antal målbilder som beskriver planeringsförutsättningar, strategiskt och operativt koncept samt riktlinjer för områdena förmågor, organisation, förband och system av system samt
materiel- och personalförsörjning inom den ekonomiska ramen 36,5
miljarder kronor i nuvarande prisläge.

Slutsatser från föregående års perspektivplanering
Föregående års perspektivplanering skapade grund för det fortsatta
arbete främst omfattande utveckling av metod för hur den stora mängden utgångsvärden kunde användas för att utforma logiska och rimligt
heltäckande beskrivningar av framtida insatsmiljöer, samt tillämpningen av denna utvecklade metod. Utgångsvärdena beskrev översiktligt utvecklingstrender inom de för Försvarsmakten viktigaste
områdena, såsom säkerhetspolitisk omvärldsutveckling, teknikutveckling och samhällsutveckling samt en beskrivning av framtida ”slagfält”.
Arbetet resulterade i generella beskrivningar av framtida ”slagfält” och
ett antal så kallade strategiska typsituationer, vilka utgjorde exempel på
möjliga framtida insatsmiljöer för den svenska försvarsmakten.

Centrala delar i årlig rapportering
Konkreta resultat från perspektivplaneringen och därmed centrala
delar i den årliga rapporteringen utgörs av följande:
Idébilder i 20-årsperspektivet vilka utgår från möjliga kombinationer av
olika utvecklingstrender och beskrivningar av verkansmiljöer. Idébilderna omfattar strategiska och operativa koncept samt översiktligt kost-
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nadsberäknade försvarsmaktstrukturer med olika inriktningar,
beredskap, anpassningsförmåga. Idébilderna utgör i huvudsak underlag inför framtagande av målbilder. Ett långsiktigt perspektiv är nödvändigt dels för att medge att arbetet kan frigöras från flertalet av
dagens bindningar och beslut, dels för att införandet av nya kvalificerade materielsystem ofta ianspråktar denna tidsrymd.
En Försvarsmaktsvision vars utgångspunkt utgörs av relevanta slutsatser från idébilderna. Visionen är en syntes av de mest relevanta inslagen
i idébilderna men innehåller även inflytelser från dagens politiska
inriktning och gällande försvarsmaktsstruktur. Den anger eftersträvad
riktning för Försvarsmaktens utveckling inom viktigare områden snarare än dess mål.
Målbilden(er) i 10-årsperspektivet utgör det konkreta målet för Försvarsmaktens långsiktiga utveckling. Målbilden innefattar planeringsförutsättningar, strategiskt och operativt koncept samt riktlinjer för
områdena förmågor, organisation, förband, materiel och personalförsörjning. Målbilden skall bland annat innehålla en kostnadsberäknad
försvarsmaktsstruktur omfattande förband och system med kvalitativt
och kvantitativt innehåll, personalförsörjningssystem samt grundorganisation med utbildningsprinciper och utgöra målet för pågående försvarsmaktsplanering. Senast framtagen målbild 2010 är från 1999-05-19.

Resultat av årets arbete
Utgångsvärden
Rapportens utgångsvärden utgör i huvudsak resultatet från föregående
års rapport. Inför rapport 6 har dock en översyn skett och vissa kompletteringar till aktuell text.
Omvärldsutveckling, behandlar främst strategisk/säkerhetspolitisk och
militär utveckling. Slutsatser dras bland annat om internationaliseringen och marknadsekonomins utbredning, USA:s dominerande roll
som enda supermakt, Europas utveckling med fokus på EU, Rysslands
balansgång mellan stormaktsambitioner och västberoende samt medias
och informationsoperationers ökande betydelse. Händelserna efter den
11 september beskrivs genom en vidgad syn på asymmetri, alternativa
angreppsmetoder och hot.
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Teknikutveckling, där främst området informationsteknik beskrivs och
dess påverkan på Försvarsmakten i framtiden. Även slutsatser om traditionellt militära teknikområden redovisas.
Samhällsutveckling, där främst det mer gränslösa informationssamhället
med dess sårbarheter behandlas liksom människans möjligheter och
svårigheter i detta samhälle.
Framtida ”slagfält”, där det konstateras att framtida insatsmiljöer inte
låter sig beskrivas utifrån en enkel modell. Detta påverkas bland annat
av att ett större spektrum av aktörer med säkerhetspolitisk påverkan
bedöms förekomma liksom större spektrum av användbara medel i
konflikter. Här pekas särskilt på informationsteknologins möjligheter
som medel för samtliga aktörstyper, där nätverksbaserade organisationer erhåller stora fördelar samtidigt som nya svagheter uppstår. Kraven
på militära stridskrafter kommer att öka, inte minst genom den bredare
konfliktskala som måste behärskas. En struktur har valts där bedömda
karaktäristika för väpnad strid i höga konflikt- och tekniknivåer, internationell konflikthantering, asymmetrier och alternativa hot samt människan i framtida insatsmiljöer behandlas. Det understryks att dessa
områden sannolikt uppträder i olika kombinationer och att förmågan
att, i vid mening, kunna bedöma situationer är central för samtliga
förekommande aktörer och nivåer.

Överväganden, idébilder och fördjupningsområden
Årets arbete har varit inriktat mot strukturframtagning och har haft som
målsättning att ta fram strukturer i 20-årsperspektivet samt att värdera
dessa bl.a. mot de strategiska typsituationerna. Framtagna strukturer
har byggts upp kring övergripande idé, strukturidé och funktionskoncept och beskriver olika inriktningar, förmågeprofiler, beredskap och
anpassningsförmåga i det tjugoåriga perspektivet. Alla framtagna
strukturer har kostnadsuppskattats så att totalkostnaden för strukturen
ryms inom ramen 36,5 miljarder kronor på årsbasis i nuvarande
prisläge. För att minska risken för ej ekonomiskt genomförbara strukturer, har de genomgående en mindre kvantitet av stridskrafter än dagens
insatsorganisation. Genom att utveckla strukturer och värdera dem mot
olika tänkbara omvärldsutvecklingar byggs en kunskapsmängd upp
som bl.a. visar vilka strukturer som passar i olika omvärldar, vilka system och strukturdelar som nästan alltid behövs och vilka som bara
behövs i någon extrem omvärldsutveckling. Denna kunskap kommer
att byggas på genom att flera idébildsstrukturer skapas och att kunska-
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pen därefter utnyttjas för att identifiera ett antal intressanta inriktningar
på kommande målbildsstrukturer.
För att stödja utformningen av strukturer har arbete startat inom ett
antal fördjupningsområden. Syftet med fördjupningsområdena är att ta
fram underlag och lyfta fram ny kunskap i strukturarbetet. Arbete kommer att bedrivas parallellt med målbilds- och idébildsframtagningen.
Valet av fördjupningsområden har gjorts utifrån olika grunder, exempelvis stora materielsystem där någon form av beslut kan förväntas
under nästa Försvarsbeslutsperiod eller andra områden som bedöms
vara kostnadsdrivande och effektbestämmande för Försvarsmaktens
utformning. Fördjupningsområdena bör inte behandlas enskilt utan är
beroende av varandra och måste därför ses i sin helhet inom en försvarsmaktsstruktur. Slutsatserna från arbetet bedöms även ligga till
grund för viktiga beslut som skall tas under nästa Försvarsbeslutsperiod.

Försvarsmaktsvision
Försvarsmaktsvisionen beskriver hur Försvarsmakten skall utvecklas på
lång sikt, 10-20 år. Visionen har utformats med slutsatser från utgångsvärden och med idébildsarbetet som grund och ger uttryck för Överbefälhavarens syn på vissa grundläggande områden för Försvarsmakten.

Slutsatser från årets arbete
Nu gällande Målbild 2010 togs fram inom ramen för ”Projekt Ominriktning” inför kontrollstationen 1999 och rapporterades till statsmakterna
1999-05-19. Målbilden var kostnadsberäknad mot en årlig ram om 36,5
miljarder kronor. Under de år som målbilden legat till grund för den
långsiktiga utvecklingen har ambitionshöjningar skett inom en rad
områden, som exempel kan nämnas en större insatsorganisation,
ökning av internationella åtaganden, höjda löner och förmåner samt
höjda dagersättningar till värnpliktiga. Vidare har förskjutningar av viktigare materielprojekt försenat den långsiktiga utvecklingen. Detta
torde innebära att möjligheterna är begränsade att uppfylla alla ambitioner i Målbild 2010.
Följande slutsatser har framkommit under årets arbete. Ominriktningen bör även fortsättningsvis fokuseras mot att implementera tankar
om ny krigföring, övergången till nätverksbaserat försvar samt hur Försvarsmaktens resurser skall kunna nyttjas inom ramen för en breddad

16

PerP_01.book Page 17 Wednesday, April 10, 2002 10:07 AM

RAPPORT 6

hot- och riskbild. Förband i insatsorganisationen bör få flexibla beredskapsgrader. Endast de förband som behövs inom ramen för grundläggande försvarsförmåga och är anmälda till internationella styrkeregister
fylls upp med materiel och personal. Övriga förband kan tillåtas ha en
lägre beredskap och uppfyllnad av dessa kan utgöra anpassningsåtgärder på kort och lång sikt. Vidareutvecklingen av de Nationella skyddsstyrkorna utöver beslutad insatsorganisation bör genomföras först efter
det att Försvarsmakten har analyserat behoven och vilka förmågor de
skall bidra med i framtiden. Nuvarande tillväxtpotential inom Försvarsmakten bör avvecklas då den bedöms bidra med marginell effekthöjning i framtida insatsmiljöer. Det bedöms därför inte vara
kostnadseffektivt att behålla tillväxtpotentialen.

Inriktning för fortsatt arbete inom perspektivplaneringen
Planeringsinriktning för åren 2002-2003 fokuserar mot att ta fram
beslutsunderlag till Försvarsbeslut 2004. Framtagande av beslutsunderlag i form av målbilder) och identifiering av vilka beslut som måste tas i
perioden 2005-2007 bör därför ges högsta prioritet under de närmsta
åren. Härvid är det av stor vikt att Försvarsmaktens planeringsfokus till
del skiftas från nuet mot målbildsperspektivet.

Summering
Försvarsmakten är i en dynamisk omvandling mot ett insatsförsvar med
god förmåga att lösa förelagda uppgifter. Tempot i förändringsprocessen bör hållas uppe, bland annat genom att möjligheterna att tydligare tilllämpa ny krigföring med nätverksbaserat försvar analyseras och
utvecklas. Vidare måste fördjupat arbete drivas för att se vilka möjligheter som finns för att öka tillgängligheten vid våra stridskrafter samt hur
de skall kunna användas i hela konfliktskalan. Nästa tillfälle att ta ett
nytt större utvecklingssteg är i anslutning till Försvarsbeslutet 2004.
Underlagsframtagande och rekommendationer inför detta beslut bör
därför ges mycket hög prioritet de närmaste åren.

17

PerP_01.book Page 18 Wednesday, April 10, 2002 10:07 AM

INLEDNING

1

RAPPORT 6

Inledning

Läsanvisning:
Föreliggande rapport är en fortsättning på rapport 5, ”Försvarsmaktsidé och Målbild, Årsrapport från perspektivplaneringen 2000-2001”.
Kapitel 1 beskriver syftet med perspektivplaneringen och den
fortsatta processen med att ta fram underlag till Försvarsbeslut
2004. Kapitlet redovisar även de viktigare slutsatserna från
rapport 5.
Kapitel 2, 3, 4 och 5 avseende Omvärldsutveckling, Teknikutveckling, Samhällsutveckling och Framtida Slagfält behandlades utförligt i rapport 5. Då perspektivplaneringen inte anser
att det gångna året inneburit genomgripande förändringar
under dessa fyra rubriker redovisas i föreliggande rapport
slutsatserna från rapport 5 med vissa ändringar och kompletteringar. Därför är dessa kapitel jämförelsevis korta.
Avslutningsvis beskrivs årsprojektets arbete översiktligt. En
mer detaljerad beskrivning återfinns i kapitel 6 - ”Överväganden och idébilder”.

1.1 Perspektivplaneringens syfte och vägen mot 2004
Syftet med perspektivplaneringen är att utgöra underlag för politiska
beslut samt att tjäna som grund för en långsiktig inriktning av Försvarsmakten.
Perspektivplaneringen (PerP) skall i det längre tidsperspektivet (10-20
år) visa på olika tänkbara utvecklingsvägar för Försvarsmakten i sin helhet. För detta syfte tas strukturer med olika inriktning, beredskap och
anpassningsförmåga fram i det 10- och 20-åriga perspektivet. Strukturerna omfattar förband och system med kvalitativt och kvantitativt innehåll, personalförsörjningssystem samt grundorganisation och
utbildningsprinciper.
Perspektivplaneringen bedrivs som en kontinuerlig process med en
årlig avrapportering till Regeringen. Tillvägagångssättet har valts för att
ständigt kunna tillhandahålla relevanta beslutsunderlag för statsmakterna och Överbefälhavaren (ÖB), bland annat inför kommande För-
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svarsbeslut och kontrollstationer. Ett annat syfte är att ÖB skall ha en
aktuell och levande vision och målbild för Försvarsmaktens utveckling.
Perspektivplaneringen skall även bidra till att ta fram underlag som kan
svara upp mot andra krav på Försvarsmakten än de som idag finns på
agendan.
Perspektivplaneringen skall därför ha en bredd som underlättar framtagning av underlag för statsmakternas framtida beslut. Perspektivplaneringsprocessen utgör därmed ett viktigt planeringsinstrument för att
kunna möta statsmakternas krav på långsiktig anpassningsförmåga.
Perspektivplaneringen inhämtar underlag inom områden som har betydelse för den långsiktiga utformningen av Försvarsmakten. Underlag
infordras från en stor mängd stödjande enheter såväl inom som utanför
Försvarsmakten varvid material används från såväl nationella som
internationella källor. Det inhämtade underlaget analyseras, värderas
och används i den metodiska framtagningen och analysen av olika tänkbara utvecklingsvägar för Försvarsmakten.
Genom att perspektivplaneringsprocessen omfattar hela Försvarsmakten är den det instrument som används för att ta fram lämpliga balanser inom Försvarsmakten, såväl mellan funktioner som
mellan förbandstyper och materielsystem. Utan detta arbete skulle det
vara svårt att avgöra vad som är en lämplig ekonomisk nivå för en funktion. Det skulle också föreligga stor risk för konservativa eller t.o.m.
reaktionära lösningar där förnyelse och förändring enbart sker inom
fasta ekonomiska ramar, försvarsgrensvis eller funktionsvis.
För att innehålla rimliga framtida ekonomiska nivåer för Försvarsmakten är strävan att begränsa för tidig igångsättning av materielutvecklingsprojekt. Detta sker genom att perspektivplaneringen tar
fram hela försvarsmaktsstrukturer som kostnadsberäknas. Utan denna
helhetssyn skulle satsningar kunna starta på projekt som var och ett för
sig är välmotiverade, men som, genom att de totalt sett är för dyra, leder
till en mindre användbar Försvarsmakt.
Konkreta resultat från perspektivplaneringen och därmed centrala
delar i den årliga rapporteringen är:
•

Idébilder i 20-årsperspektivet vilka utgår från möjliga kombinationer av olika utvecklingstrender och beskrivningar av verkansmiljöer. Idébilderna omfattar strategiska och operativa koncept samt
översiktligt kostnadsberäknade försvarsmaktstrukturer med olika
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inriktningar, beredskap och anpassningsförmåga. Idébilderna
utgör i huvudsak underlag inför framtagande av målbilder. Ett
långsiktigt perspektiv är nödvändigt dels för att medge att arbetet
kan frigöras från flertalet av dagens bindningar och beslut, dels för
att införandet av nya kvalificerade materielsystem ofta ianspråktar
denna tidsrymd.
•

En Försvarsmaktsvision vars utgångspunkt utgörs av idébilderna.
Visionen är en syntes av de mest relevanta inslagen i idébilderna
men innehåller även inflytelser från dagens politiska inriktning
och gällande försvarsmaktsstruktur. Visionen anger eftersträvad
riktning för Försvarsmaktens utveckling inom viktigare områden
snarare än dess mål.

•

Målbilden (er) i 10-årsperspektivet utgör det konkreta målet för
Försvarsmaktens långsiktiga utveckling. Målbilden innefattar planeringsförutsättningar, strategiskt och operativt koncept samt riktlinjer för områdena förmågor, organisation, förband, materiel och
personalförsörjning. Målbilden skall bland annat innehålla en
kostnadsberäknad försvarsmaktsstruktur omfattande förband och
system med kvalitativt och kvantitativt innehåll, personalförsörjningssystem samt grundorganisation med utbildningsprinciper och utgöra målet för pågående försvarsmaktsplanering. Senast
framtagen ”Målbild 2010 är från 1999-05-19.

Perspektivplaneringsprocessens tyngdpunkt varierar och behovsprövas årligen. Utarbetandet av idébilder och målbild bygger i hög grad på
ett aktivt deltagande från enheter inom Försvarsmakten med sakansvar
för olika områden samt andra expertkunskaper på avrop från stödjande
enheter utanför Försvarsmakten.
Resultatet av perspektivplaneringen sammanfattas i en årsrapport som
årligen överlämnas till regeringen den 1 mars. Årsrapporten utgör
underlag för att övergripande inrikta Försvarsmaktens olika planeringsprocesser samt dess studie- och utvecklingsarbete. Kopplingen mellan
perspektivplane- och budgetprocesserna sker med ett års förskjutning.
Detta innebär att det resultat som föreligger av perspektivplaneringen
den 1 mars, vilket tidsmässigt sammanfaller med inlämning av budgetunderlaget (BU), omedelbart därefter utgör styrande utgångsvärden för
kommande års försvarsmaktsplanering och budgetarbete.
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Ett viktigt mål för pågående perspektivplaneringen är att ta fram
beslutsunderlag och en målbild inför Försvarsbeslut 2004. Arbetet med
att ta fram underlaget skall ses som en fortsatt ominriktning av Försvarsmakten mot ny krigföring med nätverksbaserat försvar, ökad
tillgänglighet hos stridskrafterna, samt hantering av en breddad hotoch riskbild.
Processen med att ta fram underlaget till Försvarsbeslutet är tänkt att
bedrivas i följande ordning:
•

Perspektivplaneringen 2002-2003 skall starta med utgångspunkt i
resultatet av årets rapport. Grunden utgörs av resultat från olika
fördjupningsområden och idébildsarbetet som analyserats och
bearbetats. Idébilder och fördjupningsområdena redovisas i kapitel 6.

•

Fortsatt idébildsarbete med framtagande av ett antal försvarsmaktsstrukturer med olika inriktningar, beredskap och
anpassningsförmåga. Syftet är att skapa en ram för fördjupningsområdena och säkerställa att önskvärd handlingsväg
inom ett område inte är i konflikt med andra områden utan skapar
en balanserad struktur inom given ekonomisk ram.
Samtliga strukturer, både redan framtagna och tillkommande,
skall under 2002-2003 kostnadsberäknas med en förbättrad metod
och med bättre ekonomiskt underlag. Vidare skall också ekonomiska variationer genomföras för att säkerställa ekonomisk robusthet, d.v.s. att Försvarsmakten utvecklas i en riktning som är hållbar
även vid en eventuell framtida minskning av försvarsanlaget. Ekonomiberäkningar är således mycket viktiga.

•

Utifrån resultatet av idébildsarbetet, fördjupningsområdena och
läget i Försvarsmakten idag skall ett antal försvarsmaktsstrukturer
i målbildsperspektivet utarbetas. Dessa strukturer skall ta hänsyn
till vår säkerhetspolitiska vilja och skall ha olika inriktningar, bland
annat avseende beredskap och anpassningsförmåga.

•

Målbildsarbetet skall dessutom kunna beskriva vilka viktiga beslut
som bedöms behöva hanteras under perioden 2005-2007 och
dessas koppling till de olika försvarsmaktsstrukturerna.

•

Perspektivplaneringsprocessen 2003-2004 förutsätter att det tas
beslut om vilken eller vilka målbilder som skall ligga till grund för
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Försvarsbeslut 2004. Detta för att inrikta fördjupningsarbeten på
den (de) målbild (er) och därtill kopplade beslut som skall ligga till
grund för Försvarsmaktens långsiktiga utveckling.
•

Nästa steg är att utarbeta Försvarsbeslutsunderlag inför 2004 utgående från vald målbild för att fortsätta pågående ominriktning av
Försvarsmakten.

•

Perspektivplaneringen 2004-2005 skall fortsätta förberedelserna
med att implementera vald målbild med därtill hörande beslut i
försvarsmaktsplaneringen för att inte tappa tempo i ominriktningen av Försvarsmakten.

•

Under denna period måste även arbetet med utgångsvärden och
idébildsarbete riktat mot nästa Försvarsbeslut 2007 inledas.

1.2 Viktigare slutsatser från föregående års PerP-arbete
Försvarsmakten är i en pågående omvandling mot ett insatsförsvar.
Tempot i ominriktningsprocessen får inte avstanna. Möjligheterna att
tydligare tillämpa den nya krigföringen och dess koppling till nätverksbaserat försvar, måste analyseras och utvecklas. Nästa tillfälle att ta ett
nytt större utvecklingssteg är i anslutning till Försvarsbeslut 2004.
Underlagsframtagande och rekommendationer inför detta beslut bör
därför ges högsta prioritet år 2002 och 2003.
Nätverkverksbaserat försvar med en betoning på att underrättelse-, lednings- och bekämpningssystem verkanssystem måste sättas i fokus för
den långsiktiga utvecklingen. Utvecklingen inom kommunikation och
informationsteknik öppnar möjligheten att inom en snar framtid förändra våra förband och systems utformning samt sätt att verka och därmed ta tillvara den effekthöjning som detta skapar. Att beakta är även
utvecklingen i samhället och där främst det mer gränslösa nätverksbaserade informationssamhället med dess fördelar och sårbarhet liksom människans möjligheter och svårigheter har stor potential.
Slutsatser utifrån en analys av omvärldsutvecklingen beskriver bland
annat internationaliseringen och marknadsekonomins utbredning,
USA:s dominerande roll som enda supermakt, Europas utveckling med
fokus på EU, Rysslands balansgång mellan stormaktsambitioner och
västberoende samt medias och informationsoperationers ökande betydelse. En bedömning av den framtida omvärldsutvecklingen bör inte
utesluta ett mera omfattande väpnat angrepp mot Sverige i ett längre
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perspektiv. Förutsättningarna och medlen för ett sådant angrepp kan
dock antas se avsevärt annorlunda ut än de som gällt under tidigare planering, för exempelvis en storskalig invasion.
Beskrivningen av det framtida slagfältet konstaterar att framtida insatsmiljöer inte låter sig beskrivas utifrån en enkel modell. Detta påverkas
bland annat av att ett större spektrum av aktörer med säkerhetspolitisk
påverkan bedöms förekomma liksom större spektrum av användbara
medel i konflikter. Särskilt informationsteknologin ger möjligheter för
samtliga aktörer, där nätverksbaserade organisationer erhåller stora
fördelar samtidigt som nya svagheter uppstår.
Kraven på militära stridskrafter i framtida insatsmiljöer kommer att
öka, inte minst genom den bredare konfliktskala som måste behärskas.
Karaktäristiken för framtida slagfält bedöms vara kunna utgöras av
bland annat väpnad strid i höga konflikt- och tekniknivåer, internationell konflikthantering, asymmetrier och alternativa hot samt människans betydelse i framtida insatsmiljöer. Dessa områden uppträder
sannolikt i olika kombinationer. Den breddade hot- och riskbilden medför sannolikt att det blir allt svårare att dra gränser mellan militära och
icke-militära hot samt mellan olika försvarsmaktsuppgifter, vilket ger
en förändrad och vidare syn på begreppet väpnat angrepp. Väpnade
angrepp kan i framtiden innefatta många olika angreppsformer.
Den stora spännvidden av konflikter och Sveriges internationella engagemang kräver en försvarsmakt som aktivt kan utnyttjas som ett
säkerhetspolitiskt instrument. Detta ställer krav på att Försvarsmakten
flexibelt kan genomföra insatser med kort varsel, vid såväl nationell
som internationell konflikthantering.
Samhällets ökande internationalisering i kombination med allt fler möjliga icke-statliga säkerhetshotande aktörer, kräver nytänkande såväl
avseende internationellt samarbete som nationell ansvarsfördelning.
Kraven på förmåga till att genomföra konfliktdämpande och stabiliserande insatser i olika samverkansformer med därav följande krav på
interoperabilitet kommer i framtiden att öka. Detta gäller inom områdena internationell konflikthantering, nationell försvarsgrenssamverkan samt civil-militärt och tvärsektoriellt samarbete.
Det kan antas bli än mer osannolikt med konflikter som enbart drabbar
Sverige i framtiden. Det ökade internationella engagemanget bygger till
del på att det är ömsesidigt, varför olika former av stöd bör kunna
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påräknas även vid konflikter i vår del av världen. Det är emellertid alltjämt viktigt med en grundläggande nationell försvarsförmåga1.
De höga kostnaderna för framtagning av många kvalificerade materielsystem i kombination med en strävan efter allsidighet, synes på sikt
framtvinga en analys av kritiska nivåer för olika system och funktioner.
En konsekvens kan då bli att vissa system/funktioner tvingas att utgå.
Den försvarsmateriel som utvecklas och anskaffas de närmaste åren
måste vara användbar även om Försvarsmaktens uppgifter förändras
eller om nya insatsmiljöer blir aktuella.
Vid en granskning av personalförsörjningssystemet pekar ett antal faktorer på att en utveckling är nödvändig. Bland dessa kan nämnas möjligheterna att utnyttja nya avancerade lednings-, kommunikations-,
underrättelse-, och verkanssystems fulla potential samt de ökade kraven på internationella insatser, där särskilt den stora variationen i möjliga insatsmiljöer, kraven på uppträdande i höga konfliktnivåer och
höga beredskapskrav bör lyftas fram. Sammantaget visar detta på behovet av ett personalförsörjningssystem som i fokus sätter personalens
kompetens och förmåga att kunna lösa Försvarsmaktens samtliga uppgifter.
Som en sammanfattande slutsats måste en framtida Försvarsmakt flexibelt kunna anpassas mot olika omvärldsförändringar. Anpassningsåtgärder syftar till att snabbare än vad normal utveckling medger kunna
ge Försvarsmakten en förändrad förmågeprofil. I dagens föränderliga
värld, inte minst på det tekniska området, synes det i de flesta fall vara
direkt olämpligt att behålla materiel som redan vid förrådsställandet
har begränsad modernitet. Ett sådant förfarande minskar förutsättningarna för modernisering och utveckling.
Anpassningsbegreppet bör med naturlighet innefatta sådana faktorer
som förutsättningar för personalförsörjning, materielförsörjning och
konsekvenser av olika former av internationellt samarbete, inte minst
för att säkerställa interoperabilitet med möjliga samarbetspartners. Förutsättningar för en successiv anpassning är en framåtblickande planeringsprocess och en flexibel organisation med hög förändringsvilja och
förändringspotential.

1.
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Förutsättningarna för Målbild 2010, som redovisades i Försvarsmaktens
förslag 1999-05-19, har förändrats över tiden bland annat genom de
efter hand ökade ambitionerna i internationella insatser, personalkostnader som ökat på ett okontrollerat sätt, större insats- och grundorganisation samt vissa betydande materielobjekt som tillkommit.
Utifrån ovanstående resonemang är det av stor vikt att arbetet fokuseras
mot att ta fram ny (a) målbild (er) inom gällande ekonomiska- och
tidsmässiga ramar samt klarlägga tillståndet i insats- och grundorganisationerna och de verksamhetsmässiga förutsättningarna i övrigt så att
innehållet blir realistiskt inför Försvarsbeslut 2004.

1.3 Årsprojekt 2001/2002
Det gångna året har perspektivplaneringen till stor del karaktäriserats
av ansträngningarna att fortsätta på det grundläggande arbete som tidigare redovisats i rapport 52. Tidigare årsrapporter från perspektivplaneringen (rapport 1 t.o.m. 4) har inte beaktats i årets arbete. Styrande för
årets arbete har varit Regeringsbeslut 12, (2001-07-05) ”Ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2001”.
En viktig målsättning med årets arbete har varit att ta fram beslutsunderlag inför kommande Försvarsbeslut 2004. Detta har gjorts genom att
ta fram och värdera försvarsmaktsstrukturer med olika inriktningar,
beredskap och anpassningsförmåga i det tjugoåriga perspektivet.
Vidare har arbete inom ett antal fördjupningsområden inletts för att ta
fram kunskap och fakta som har koppling till förväntade beslut i perioden 2005-2007 eller som är av vikt för att kunna utveckla försvarsmaktsstrukturer.
Beslutsunderlaget skall även kunna beskriva konkreta åtgärder i närtid.
Styrande för årets arbete har varit regeringens proposition ” Förändrad
omvärld - omdanat försvar” (1998/99:224 och 1998/99:222) och därpå följande riksdagsbeslut ”Det nya försvaret” (2000-03-30, 1999/2000:168)
samt regeringens proposition ”Fortsatt förnyelse av totalförsvaret” (
2001-09-26, 2001/02:10 ) och därpå följande riksdagsbeslut (2001-12-06).
Årets perspektivplanering utgör andra året i den process som skall leda
till att en ny målbild för Försvarsmaktens utveckling i ett tioårigt perspektiv föreligger inför Försvarsbeslut 2004. Perspektivplaneringen har
2.

Årsrapport från perspektivplaneringen 2000-2001; Försvarsmaktsidé och målbild datum
2001-02-26 HKV beteckning: 23 210: 621 44.
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vid sidan av strukturarbetet fokuserat till områden som är av stor principiell betydelse som underlag för kommande års arbete med framtagande av Försvarsbeslutsunderlag. Arbetet har skett utifrån svenska
utgångspunkter med avvägd tillämpning av ny krigföring och nätverksbaserat försvar samt vår förmåga att hantera en breddad hot- och riskbild. Terrorangreppen den 11 september med den därpå följande
internationella uppslutningen i kampen mot terrorismen, har till viss
del påverkat årets arbete .
Perspektivplaneringen har under årets arbete identifierat en rad fördjupningsområden där det bedöms vara nödvändigt att fatta beslut
under perioden 2005-2007. Syftet med arbetet har varit att skapa underlag för målbildsarbetet och ta fram kunskap samt fakta som underlag
för framtida beslut.
Det är av synnerligen stor betydelse att beslut inte tas i varje fråga för
sig, risken är då stor att det skapas en obalans mellan och inom olika
funktioner i Försvarsmakten. Beslut i de olika frågorna kommer också
att beskriva vägvalet för Försvarsmaktens långsiktiga utveckling. Beslut
i de olika frågorna måste tas inom ramen för en sammanhållen försvarsmaktsstruktur som ser till helheten. Detta skapas genom att arbetet inom perspektivplaneringen under kommande år tar fram ett antal
målbilder som beskriver planeringsförutsättningar, strategiskt och operativt koncept samt riktlinjer för områdena förmågor, organisation, förband och system av system samt materiel- och personalförsörjning.
De områden som främst behandlats under årets projekt är:
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•

Utveckling av övergripande försvarsmaktsidéer och de funktioner
som används inom perspektivplaneringen.

•

Framtagning av spelkort för förband och system.

•

Framtagning av ett antal försvarsmaktsstrukturer med olika inriktningar, beredskap, anpassningsförmåga och personalförsörjningssystem i det tjugoåriga perspektivet

•

Värdering av försvarsmaktsstrukturer mot de verkansmiljöer som
tagits fram i det 20-åriga idébildsperspektivet för att undersöka
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vilka förband och system som är lämpliga i framtida konfliktmiljöer.
•

Analys av ovanstående värdering för att identifiera kostnadsdrivande och effektbestämmande frågor som bedöms behöva
behandlas i planeringen för perioden 2005-2007.

•

Definiering och start av ett antal fördjupningsområden som är
kopplade till ovanstående frågor i syfte att ta fram kunskap och
fakta som efterhand kan arbetas in i idé- och målbilder.

•

Utveckling av försvarsmaktsvisionen.

•

Beskrivning av fortsatt arbete med att ta fram beslutsunderlag för
det planerade försvarsbeslutet 2004.

•

Redovisning av omedelbara åtgärder i syfte att kunna frigöra
resurser så att handlingsfrihet skapas för fortsatt ominriktning.

Det bör särskilt påpekas att hittills framtagna strukturer inte kostnadsberäknats med en sådan noggrannhet att de i nuvarande skede kan
beskriva framtida utvecklingsvägar för Försvarsmakten. Däremot har
en värdering av strukturerna givit kunskap om hur väl de kan tänkas
klara av olika händelser i olika strategiska typsituationer.

27
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Omvärldsutveckling

Läsanvisning:
Detta kapitel behandlar den omvärldsutveckling som 2001 års
perspektivplanering har haft som yttre ramverk. I stora drag
överensstämmer denna omvärldsbeskrivning med de slutsatser som tidigare redovisats i rapport 5. Inför rapport 6 har dock
en översyn skett och vissa kompletteringar skett av aktuell
text.
Omvärldsutvecklingen spänner över perioden 2001-2006 och
baseras i huvudsak på dokumentet ”FRÄMST 2 Försvarsmaktens strategiska omvärldsbedömande 2001-2006”
men även på de rapporter som försvarsberedningen har lämnat under 2001. För en mer heltäckande beskrivning omvärldsutvecklingen hänvisas därför till dessa dokument.

2.1 Övergripande händelseutveckling och tendenser
Begreppet omvärldsutveckling inrymmer en mängd områden och faktorer som har olika innebörd för olika aktörer. Traditionellt har utvecklingen i omvärlden för Försvarsmakten varit liktydig med säkerhetspolitiska och militärstrategiska förändringar samt militärtekniska
trender och utvecklingar. Försvarsmaktens omvärldsanalys måste dock
fortsättningsvis även omfatta bedömningar av så kallade mjukare faktorer som till exempel framtida samhälls- och befolkningsutveckling, miljömässiga förändringar samt utvecklingen avseende nya aktörer (såväl
statliga som icke-statliga). Totalt sett ökar antalet faktorer som påverkar
nationens säkerhetspolitiska handlingsfrihet, och därmed kraven på
Försvarsmaktens utveckling.
Detta kapitel baseras i stor omfattning på tidsspannet 2001-2006. Detta
kan tyckas väl kort ur ett perspektivplaneringsperspektiv. De utvecklingar och tendenser som redovisas i texten nedan bedöms dock vara av
sådan karaktär att de kommer ha ett stort inflytande på svensk försvarsmaktsplanering, även bortom 2006. Det är av vitalt intresse för
omstruktureringsprocessen att, i den dynamiska värld som råder efter
efterkrigstidens slut, fortlöpande hålla totalförsvaret à jour med
omvärldsutvecklingen. Detta förutsätter i grunden en fortsatt effektiv
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underrättelsetjänst som har förmågan att effektivt möta nya utmaningar
och krav och inte minst att delge sina rön till berörda intressenter.
Det är utifrån denna bakgrund av pedagogiska skäl väsentligt att
beskriva hur denna ständigt skiftande omvärld uppfattas av PerP och
försöka att tidigt identifiera tendenser som kan ha långsiktig påverkan
på den framtida Försvarsmakten.
Världen präglas i hög grad av den globalisering som en alltmer utbredd
demokratisering och marknadsekonomi för med sig. Detta leder till ett
ökat ömsesidigt beroende mellan flera olika aktörer. Allt fler stater tilllämpar ett demokratiskt styrelsesätt, särskilt i Europa, med en större
öppenhet, ett fördjupat samarbete och ekonomisk utveckling som följd.
Hur de stora globala aktörerna interagerar och hur de balanserar olika
säkerhetspolitiska instrument nationellt och multinationellt, kommer
även i framtiden att vara dimensionerande. USA kommer t.ex. inom
överskådlig tid att vara den enda globala supermakten.
En allt viktigare säkerhetspolitisk aktör på den internationella arenan är
EU där utvecklingen av unionens krishanteringsförmåga präglas av en
strävan att bibehålla goda relationer med USA. Alltfler europeiska stater övergår från ett renodlat territorialförsvar mot ett deltagande i internationell krishantering. Ambitionsökningen inom EU:s konflikthanteringsförmåga kommer att få en betydande inverkan på medlemsländerna då den till del påverkar den nationella handlingsfriheten för
medlemsstaterna i försvarsfrågor.
Utvecklingen i Ryssland är även fortsättningsvis svårbestämd, främst
p.g.a. det mycket begränsade ekonomiska handlingsutrymmet. Inom
svenskt närområde bedöms Ryssland även fortsättningsvis ha stort
militärstrategiskt intresse för Östersjö- och Barentsregionen. Dessa
regioner bedöms under perioden förbli säkerhetspolitiskt stabila.
Asien kommer att få en allt större betydelse med såväl positiva som
negativa förtecken. Den ekonomiska utvecklingen är i flera fall mycket
positiv, men rymmer inom sig risker för ökade sociala skillnader som
kan skapa konflikter. Det finns även flera olösta kriser i denna världsdel
och tendenser till inre nationella oroligheter.
Den ekonomiska utvecklingen i Afrika har få ljuspunkter. Istället finns
det stora risker att denna del av världen går mot en demografisk katastrof på grund av den stora utbredningen av sjukdomar t.ex. aids.
Utvecklingen i Nordafrika, bland annat med inslag av muslimsk funda-
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mentalism kombinerat med fattigdom och en stor befolkningsökning,
innebär att EU-medlemmarna vid Medelhavet i hög grad fokuserar sitt
intresse mot detta område. I Afrika söder om Sahara pågår sedan länge
en rad våldsamma konflikter i huvudsak inom stater och mellan olika
etniska grupper.
Läget i Mellanöstern fortsätter att vara en källa till oro. Den pågående
konflikten mellan Israel och palestinierna och vägen fram till ett fredsavtal är intimt knuten till planerna på utropandet av en palestinsk stat.
Förutsättningarna för en fredlig lösning på konflikten minskar dock i
takt med att förtroendet hos palestinier och israeler för en fredlig samexistens eroderas som en konsekvens av den pågående våldsspiralen.
USA kommer även fortsättningsvis, som den enda globala supermakten, ha en central roll i den säkerhetspolitiska utvecklingen i hela världen. Den militära förmågan att ingripa kommer sannolikt att kvarstå.
Däremot kan den politiska viljan att ingripa komma att variera över
tiden. USA:s försvarsmakt inriktar sin utveckling mot att genomföra en
förändring som främst innebär förbättrad informationshantering och
ledning av stridskrafter globalt men även en ökad fokusering på skyddet av det amerikanska hemlandet, inte minst genom upprättandet av
ett nationellt missilförsvar (NMD) och ett ”Office of Homeland Security”. Förändringsprocessens utformning är dock omstridd och det kan
även för en stormakt som USA innebära problem att nå upp till de mål
som beskrivs i ”Joint Vision 2020” eller i den under hösten framlagda
”Quadrennial Defense Review Report”, främst med hänsyn till de osäkerheter som föreligger av teknisk och ekonomisk natur.
USA:s intressen i Europa bedöms bestå. USA bedöms dock komma att
öka den strategiska prioriteringen av Asien på bekostnad av Europa.
Detta beror på att de större potentiella konflikterna som berör viktiga
amerikanska intressen finns där liksom den främste utmanaren på sikt,
Kina. Detta medför att Europa tvingas ta ett större ansvar för kriser och
konflikter i Europa och dess närområde.
För utvecklingen i Europa kommer utvidgningen av EU att vara en central fråga. Ett misslyckande kan skapa frustration bland de länder som
lämnas utanför och ge utrymme för mer reaktionära krafter i dessa stater.
EU:s säkerhets- och försvarspolitiska agenda kommer efterhand att få
en ökande betydelse för svensk försvarsplanering. Då EU beslutar att
agera i olika kriser och konflikter kommer trycket på svensk medverkan
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i dessa insatser att vara starkare än om dessa skulle ledas av andra organisationer (NATO, FN, OSSE). EU-ledda insatser med militära medel är
mer sannolika på den nedre delen av Petersbergs-uppgifternas skala. 3
Utvecklingen av EU:s krishanteringsförmåga innebär krav på ett fördjupat militärt samarbete mellan medlemsländerna. För att detta skall
kunna ske måste försvarsmaterielen i ökande grad vara interoperabel.
Förändringen av nationella försvarsindustrier med en inhemsk försvarsmaterielförsörjning kan bidra till skapandet av mer internationella
specifikationer som underlättar interoperabiliteten.
Inom den europeiska försvarsindustrin har en omfattande konsolidering skett de senaste åren och de största europeiska företagen är jämbördiga med de största amerikanska, åtminstone vad gäller omsättning.
Den europeiska försvarsindustrin är därmed inte längre en inomstatlig
angelägenhet. En globalisering av försvarsindustrin kan skapa en situation där enskilda stater får ett minskat inflytande över denna industri.
Särskilt påtagligt kommer detta att bli för stater som tidigare löst
mycket av sin försvarsmaterielanskaffning genom inhemsk produktion.
Möjligheterna att göra nationella vägval kan därför minska samtidigt
som den försvarsindustriella utvecklingen kommer att vara en viktig
beståndsdel i förhållandet mellan USA och Europa.
Rysslands utveckling är svår att prognostisera. Beroendet av västvärlden och behovet av stora kostnadskrävande sociala reformer ger Ryssland ett begränsat militärt handlingsutrymme. Det finns dock idag
tecken på en ekonomisk och politisk stabilisering i Ryssland. Även om
denna utveckling skulle innefatta en effektiv militärreform bedöms en
sådan inte medföra en stärkt operativ förmåga för Ryssland under perioden 2001-2006.4 Vid en fortsatt och stabil positiv ekonomisk utveckling
bör man dock inte bortse från risken att Ryssland skulle kunna välja ett
alternativ där stora resurser tillförs krigsmakten. En sådan åtgärd
skulle dock få betydande konsekvenser för det övriga samhället.
3.

4.

Petersbergsuppgifterna omfattar:
• humanitära insatser och räddningsinsatser
• fredsbevarande insatser
• internationell krishantering med militära medel, inklusive utnyttjande av stridskrafter för
att skapa fred i en konflikt. Den engelska texten använder begreppet ”Peace-making”.
Inom EU definieras detta begrepp även innefatta ”Peace-Enforcement” – fredsframtvingande åtgärder. I Sverige definieras ”Peace-making” i detta avseende som ”fredsfrämjande” alltså även inkluderande Peace-Enforcement.
FRÄMST 2 2001; Försvarsmaktens strategiska omvärldsbedömande 2001-06 . 2001-11-08:3
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Massförstörelsevapen kommer även i framtiden att utgöra ett hot. Konventioner och avtal utgör ingen garanti för att vare sig utveckling eller
lagerhållning, särskilt av B- och C-stridsmedel, inte kommer att äga
rum eller att teknologin sprids till nya aktörer.
Den pågående globaliseringsprocessen har under de senaste åren väckt
en rad protester från organisationer som hävdar att det är en globalisering på de rika ländernas villkor. Dessa protester har i de flesta fall
framförts på ett legitimt sätt. Händelserna våren 2001 i samband med
toppmötena i bl.a. Göteborg och Genua har dock visat att det finns
grupperingar som är beredda att tillgripa våld för att få fram sitt budskap.
Många av dessa organisationer och grupper, oavsett om de är
våldsbenägna eller inte, har på ett innovativt sätt förmått att utnyttja de
möjligheter som erbjuds av den teknologiska utvecklingen, inte minst
via Internet och mobiltelefoni. I många fall har detta inneburit att samhällets myndigheter har överraskats av handlingskraften hos små
intressegrupper som med stöd av teknologin förmått att kraftsamla i
samband med t.ex. internationella politiska eller ekonomiska toppmöten.
Terrorism som politiskt medel har i samband med attackerna mot USA
den 11 september åter chockat världen. Att terrordåd finns på vissa
marginella gruppers agenda är ingen nyhet; Det som överraskade världen den 11 september var omfattningen av aktionerna och hänsynslösheten med vilken de genomfördes.
Försvarsmakten gör bedömningen att konsekvenserna av den 11 september för Sverige kan ses på tre olika plan. Terroristhotet och hur det
kan hanteras; effekter av förändringar i det internationella samfundet
och andra strategiska förändringar i närområdet.
•
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Terroristhotet mot Sverige bedöms även fortsättningsvis vara ringa
men förändringar kan dock ske snabbt. Hotet är än mindre när det
gäller terrorism med massförstörelsevapen men kan dock inte helt
uteslutas. För att kunna hantera hotet är en effektiv underrättelseinhämtning och säkerhetstjänst vital. Vidare kommer internationellt samarbete och avskräckning mot statsaktörer vara viktigt.
Händelser av typ 11 september utgör gränsöverskridande hot mot
samhället med potentiellt mycket stora konsekvenser som kräver
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att samhällets samlade resurser kan utnyttjas integrerat och effektivt.
•

Med USA som främsta drivkraft är det uppenbart att kampen mot
terrorism under lång tid kommer att stå högt på dagordningen i
såväl FN, NATO som EU. Detta kommer att medföra ett politiskt
tryck mot många länder bl.a. Sverige. Även direkt militärt stöd kan
komma att efterfrågas vilket har skett inom ramen för ISAF:s5
uppdrag i Afghanistan.

•

Under rubriken andra strategiska förändringar är det främst frågan huruvida den 11 september kommer att påverka tidsplanen för
en ev. NATO-anslutning av Estland, Lettland, Litauen. MUST
bedömning är fortsatt att en inbjudan till för NATO-medlemskap
till de tre baltiska staterna tidigast kan komma under 2002.6
gan om utvidgning behandlas mer i detalj nedan.

•

7

Frå-

Dagens snabba informationsspridning innebär att aktörer på olika
arenor i allt högre grad interagerar. En direkt konsekvens av detta
är att en liten händelse på stridsfältet snabbt kan få strategiska
konsekvenser. Detta innebär att informationsoperationer kommer
att få en allt viktigare roll och att förmågan att själv kunna bedriva
samordnade informationsoperationer och bemöta andra aktörers
påverkan, blir central för att kunna genomdriva önskad agenda.

2.2 Säkerhetspolitisk och strategisk utveckling i Europa
2001-2006
2.2.1

Allmänt

I stora drag kan den säkerhetspolitiska situationen i Europa beskrivas
som mångfacetterad. Kärnområdet utgörs av EU-staterna och den
utveckling som sker inom ramen för denna organisation. EU:s förmåga
att genomföra de förändringar och inre anpassningar som krävs för att
möjliggöra en utökning av antalet medlemmar kommer att få stor betydelse för säkerheten i Europa. I Europas sydöstra hörn fortsätter
omvälvningarna på Balkan att vara en källa till oro.
5.
6.
7.

ISAF = International Stabilisation Force for Afghanistan
”FRÄMST 2 2001; Försvarsmaktens strategiska omvärldsbedömande 2001-2006”. 2001-1108:4
”Kommande NATO-utvidgning”, HKV 2002-01-11, 01 600:60167
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Omställningarna i Öst- och Sydeuropa mot en ökad demokratisering
och socialt välstånd kommer att vara avgörande för att det inte skall
uppstå konflikter i denna del av Europa, men är också en förutsättning
för ett medlemskap i EU. Ett misslyckande kan leda till såväl socialt
missnöje vid uteblivna förbättringar som politiskt missmod om ett medlemskap antingen dröjer eller helt uteblir. Båda situationerna kan skapa
grund för olika former av missnöjespolitik.
Utvecklingen i Ryssland är ett annat område som har en stor betydelse
för den europeiska säkerheten. Mot bakgrund av att ett ryskt medlemskap i EU inte finns på dagordningen går det inte att använda detta
argument som ett påtryckningsmedel för införande av demokrati och
marknadsekonomi, av en västeuropeisk modell, i Ryssland. Till sist
kommer relationerna med USA och bevarandet av den transatlantiska
länken, vara ett ständigt tema på den politiska agendan inom alla ovan
beskrivna områdena.

2.2.2

EU

Utvecklingen inom EU präglas till stor del av att unionen inte är en
federal stat utan en sammanslutning av nationalstater. Den överstatliga
dimensionen har dock fått en större betydelse i samband med införandet av EMU. Detta kan ses mot bakgrund av att enskilda stater får det
svårare att hävda sina intressen i en alltmer globaliserad värld. Den
grundläggande uppfattningen om behovet av en europeisk samverkan
är i huvudsak densamma mellan de olika medlemsstaterna, däremot
skiljer sig synen på vilka medel som skall användas.
I många fall brukar man tala om en hård EU-kärna i form av Frankrike
och Tyskland, som ofta är pådrivande vad gäller en ökad integration i
Europa som i förlängningen skulle kunna leda till ett federalt EU, ett
sorts ”Europas Förenta Stater”. Inom flera medlemsstater finns det dock
en opinion mot att EU blir starkare på bekostnad av nationalstaten. I
valet mellan att genomdriva förändringar på kort sikt, som kan hota
sammanhållningen inom organisationen, har EU valt metoden med en
differentierad integration. Utvecklingen inom EU går därför långsamt.
Många av de beslut som nu genomförs, har funnits med i idéprocessen
under 20-30 år.
En fråga som blivit central under senare år är EU:s krishanteringsförmåga. Toppmötet i Helsingfors 1999 innebar att ytterligare steg togs mot
att utveckla krishanteringsförmågan. Resultatet har sammanställts i
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dokumentet Helsinki Headline Catalogue (HHC). Målet för denna process är att EU år 2003 skall disponera en militär styrka på 60 0008 soldater som skall kunna klara av alla av de så kallade
Petersbergsuppgifterna. Senare beslut har också inneburit att EU skall
kunna ställa upp med 5 000 poliser, men även domare, åklagare,
fängelsepersonal och andra befattningshavare inom rättsväsendet för
internationella civila uppdrag.9 Avsikten är att förbättra EU:s förmåga
att agera när USA inte kan eller vill delta.
HHC har utvecklats mot ytterligare två kataloger med större detaljeringsgrad. I Helsinki Force Catalogue (HFC) redovisar medlemsstaterna
vilka resurser de är beredda att bidra med till unionens krishanteringsförmåga. HFC har under det svenska ordförandeskapet utvecklats och
redovisar nu vilka förband som står redo för insats redan år 2001. Under
våren 2001 har EU även tagit fram en lista över vilka brister man ser hos
anmälda förband i förhållande till HHC; Denna katalog benämns Helsinki Process Catalogue (HPC).
Hela utvecklingen ligger inom ramen för de processer som benämns
European Security and Defence Policy (ESDP) och European Security
and Defence Identity (ESDI). Det förstnämnda är ett begrepp som vuxit
fram inom EU det senaste året och är en del av den ”Gemensamma
Utrikes- och Säkerhetspolitiken” (GUSP) inom EU. ESDI härstammar
från NATO och baseras på samarbetet mellan NATO och WEU och
bibehållandet av den transatlantiska länken. Numera innefattar den
samarbetet mellan NATO och EU. Två saker betonas i ESDI, nämligen
att Europa skall ta ett större ansvar, vilket är av betydelse för USA, men
också att Europa skall få ett större inflytande.
Den stärkta europeiska krishanteringsförmågan skall därför betraktas
som ett komplement inom ramen för det transatlantiska samarbetet.
ESDP eller ESDI står inte i motstatsförhållande till varandra utan är
snarare två uttryck för samma sak, nämligen en vilja att förstärka den
8.

9.

Till denna summa tillkommer sjö- och flygstridskrafter. Förbanden skall kunna vara på plats
inom 60 dagar i ett konfliktområde högst 4000 km från Bryssel och insatsen skall ha en
uthållighet om minst ett år.
Vad gäller civil administration skall EU:s medlemsstater till 2003 skapa tillgång till en pool av
experter inom ett brett fält av funktioner som är relevanta för krishanteringsinsatser, .ex.
administrativa, sociala och infrastrukturella funktioner. Inom räddningsområdet ska EU:s
medlemsstater med kort varsel kunna bidra med upp till 2 000 experter för insatser i samband med krishantering. Litteratur: Prop. 2001/02:10 ”Fortsatt förnyelse av totalförsvaret”
sid 22.
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europeiska krishanteringsförmågan. En komplikation för EU att agera
självständigt i förhållande till USA, är brister i europeisk förmåga inom
strategisk underrättelsetjänst, transportförmåga, planerings- och ledningskapacitet.
I samband med att EU:s krishanteringsförmågan byggs upp och ges en
ökad politisk dignitet kommer förväntningarna på EU att ingripa i olika
konflikter att öka. Detta leder också till ett utökat politiskt ansvar bland
medlemsstaterna att bygga upp effektiva och beslutsmässiga strukturer
såväl inom EU som nationellt.
Utvecklingen mot en krishanteringsstyrka inom EU:s ram har under de
gångna åren tagit avgörande steg framåt. Vid EU-toppmötet i Helsingfors 1999 beslutade medlemsstaterna om att inrätta tre nya organ för
planering, beslut och genomförande av krishanteringsinsatser. Dessa
organ är Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp/PSC
11)

10

)

12).

MilitärkommitténEUMC
och den militära staben (EUMS
Dessa
tre organ inrättades permanent under det svenska ordförandeskapet
våren 2001.
EU har samtidigt med institutionaliseringen av organisationens krishanteringsorgan under våren 2001 även fastställt en övningspolicy och
ett långsiktigt övningsprogram som spänner fram till år 2006.
Vid årsskiftet 2001-2002 övergick VEU:s satellitcenter och VEU:s
säkerhetspolitiska institut till den europeiska unionens kontroll.
Två viktiga frågor återstår att lösa när det gäller utvecklingen av EU:s
militära krishanteringsförmåga. Den ena rör den översynsmekanism
som skall kopplas till EU:s militära kapacitet och som beslutades av
Europeiska Rådet vid mötet i Nice. Den andra frågan rör i vilken
omfattning EU skall få tillgång till resurser som finns inom ramen för
NATO för planering och genomförande av krishanteringsinsatser.
Samarbetet mellan FN och EU på krishanteringsområdet är ytterligare
en fråga som är av central karaktär. EU:s kommande förmåga till civil
och militär krishantering innebär att avsevärda resurser kan avdelas till
FN:s arbete på detta område.

10. PSC = Political and Security Committee
11. EUMC = EU Military Committee
12. EUMS = EU Military Staff
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NATO

En viktig fråga under utvecklingen av en europeisk krishanteringsförmåga är relationen till NATO. Under den närmaste femårsperioden
tyder mycket på att NATO fortsätter att vara den viktigaste säkerhetspolitiska organisationen i Europa. NATO förblir under överskådlig tid
den avgörande organisationen för militär krishantering i Europa. Försvarsmakten bedömer att en fortsatt anpassning till NATO:s procedurer
och NATO-standard är nödvändig för den interoperabilitet som krävs
vid en internationell insats. 13
Den nuvarande ledningsstrukturen inom NATO är aktuell för att även
leda EU:s krishanteringsförmåga. Bakom denna lösning kan det finnas
flera motiv. Det viktigaste skälet är att undvika ökade kostnader för EUstaterna, men lösningen säkerställer också att NATO även i fortsättningen kommer att spela en viktig roll, vilket är av stor betydelse för
flera NATO-medlemmar, inte minst för USA. En komplikation i samarbetet mellan NATO och EU är att medlemskonstellationen är olika i de
två organisationerna. De fyra alliansfria EU-medlemmarna har en relation till NATO genom PFF-samarbetet. De NATO-stater som inte är
representanter i EU, har dock inte motsvarande samarbete med EU.
Denna situation skulle kunna utgöra ett problemområde i det fortsatta
samarbetet mellan NATO och EU.
NATO har under hösten 2001 för första gången i sin historia åberopat
artikel 5 i Washingtonfördraget. Detta skedde i samband med terrorattacken mot USA den 11 september vilket NATO såg som ett anfall mot
en av organisationens medlemmar och därmed också mot NATO.
Démarchen är emellertid snarare att ses som en politisk solidaritetsmarkering än som en signal till nära förestående krigshandlingar.

2.2.4

Utvidgning av NATO och EU till Baltikum

NATO
Det finns två grundläggande intressen finns bakom NATO:s utvidgning.
För det första gäller det den stabiliserande effekt som erhålls. Denna
beror på att ländernas säkerhetspolitiska ambitioner uppfylls då de
upptas i den västliga säkerhetsgemenskapen. Potentiella hot mot län13. FRÄMST 2 2001; Försvarsmaktens strategiska omvärldsbedömande 2001-2006.
2001-11-08:5
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dernas territorier förutsätts hanteras av NATO. Detta gäller även stabiliserande spridningseffekter till ekonomin (bl. a. avseende
investeringsbenägenhet) och till andra politikområden, t ex genom kraven på civil ledning av respektive försvarsmakt. Det andra intresset är
att genom utvidgningsprocessen bibehålla NATO:s relevans och vitalitet som organisation. Detta främjas bättre av en större ”robust” utvidgning.
Vid NATO:s toppmöte i Prag i november 2002 kommer alliansen att
fatta beslut om vilka länder som i denna omgång kommer att inbjudas
till medlemskap. Efter en inbjudan följer en omfattande ratificeringsprocess som innebär att tidigast möjliga tidpunkt för de aspirerande
ländernas officiella inträde i NATO är år 2004.
Listan på intresserade länder är lång och av intressenterna anses det
minst kontroversiellt att Slovenien redan i den stundande omgången
kommer att erbjudas medlemskapet och att det senast inom den kommande femårsperioden även kommer att utsträckas till Slovakien. Av
intresse för Sverige är frågan huruvida något eller några av de tre baltiska staterna kommer att erbjudas medlemskap 2002.
Rysslands motstånd till baltiska NATO-medlemskap grundar sig alltjämt på historiska och militärstrategiska överväganden. Estniskt territorium är vitalt för luftförsvaret av Sankt Petersburg och litauiskt
territorium har stor vikt för Kaliningradexklavens förbindelser till ryskt
moderland. Ett baltiskt medlemskap skulle innebära att Rysslands
direkta gräns till NATO ökar ytterligare och därmed skulle det strategiska djupet minska markant och den buffertzon som Ryssland vant sig
med under ett halvsekel helt försvinna.
Det finns emellertid en skepsis bland främst de europeiska NATO-länderna mot en alltför snabb och omfattande utvidgning av alliansen.
Många av de stater som är intresserade av ett medlemskap är
säkerhetskonsumenter istället för säkerhetsproducenter och riskerar
därmed att urvattna alliansen. Man poängterar dock i detta sammanhang att Moskva inte har någon form av veto i denna fråga men att det
är av intresse att höra Rysslands åsikt.
Bushadministrationen gör dock ingen hemlighet av att man gärna ser
de tre baltiska staterna som NATO-medlemmar och efter den 11 september har Washington accentuerat sitt intresse för en ”robust utvidgning” som omfattar de baltiska staterna redan 2002. Sker en inbjudan
till samtliga tre baltiska stater, kan det dessutom inte uteslutas att en
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samtidig inbjudan sker till Rumänien och Bulgarien då dessa staters
kandidatur har starkt stöd hos NATO:s Medelhavsländer.
Det är dock berättigat att iaktta viss försiktighet med att se en ”robust
utvidgning” 2002 som absolut självskriven. Officiella ställningstaganden i frågan bedöms komma tidigast i anslutning till NATO:s utrikesministermöte i Reykjavik 14-15 maj 2002.
Uteblir en inbjudan till ett baltiskt NATO-medlemskap 2002 är det möjligt att de baltiska länderna erbjuds någon form av säkerhetspolitisk
kompensation eller löften om medlemskap vid en senare tidpunkt.
Säkerhetspolitiska bedömare anser att, förutsatt att de gynnsamma
handels- och investeringsförhållandena i området består, ett baltiskt
NATO-medlemskap under perioden 2002-2006 inte skulle medföra
några negativa konsekvenser i regionen. Rysslands ekonomiska pragmatism i kombination med den säkerhetsgemenskap mellan Ryssland
och USA/NATO som uppstått i efterdyningarna av den 11 september,
talar för att en NATO-utvidgning kommer att lösas på ett smidigt sätt

EU
Förhandlingarna om en ytterligare utvidgning av den Europeiska Unionen pågår och förhandlingarna med en första grupp kandidatländer
bedöms avslutas under andra halvåret 2002. Detta följs av en ratificeringsprocess som beräknas ta två år i anspråk innan utvalda
kandidatländer har fullt EU-medlemskap. Processen är dock utdragen
och det är i dagsläget svårt att bedöma när och i vilken ordning
kandidatländerna blir medlemmar i unionen. Under förutsättning att
en fortsatt positiv utveckling får råda, torde Estland, Tjeckien, Malta,
Cypern och möjligtvis Polen kunna bli medlemmar senast 2006. I ett
extremfall kan EU få tio nya medlemmar nästa gång som man beslutar
om utvidgning.
Till skillnad från den stundande utvidgningen av NATO, bedöms en
expansion av EU till den baltiska sfären inte medföra några negativa
reaktioner från Ryssland. Från Moskvas horisont betraktas denna
utveckling snarare som positiv då Rysslands nordvästra region då får
direktkontakt med den ekonomiska aktören EU och de baltiska staternas handelsutbyte med Ryssland fortfarande är av stor omfattning, särskilt på energiområdet. Från rysk sida poängteras dock vikten av att lösa
frågan om Kaliningrads Oblast ställning vid ett polsk-litauiskt inträde i
EU. Kaliningrad skulle som inkapslad i EU tvingas till betydande inves-
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teringar för att säkerställa Schengensamarbetets krav på resande. EU
skulle i sin tur få ökade problem med tanke på att unionen i detta fall
skulle få en yttre gräns mot en region som plågas av betydande hälsoproblem och organiserad ekonomisk brottslighet.
Ur en säkerhetsaspekt innebär ett baltiskt EU-medlemskap visserligen
att dessa länder ”dras ur” rysk intressesfär och förs in den västeuropeiska. EU bedöms emellertid inte under överskådlig tid vilja eller ens
kunna agera i en kris med militära implikationer där Ryssland är involverad. Ett medlemskap i EU bedöms även ha positiva konsekvenser för
de etniskt ryska gruppernas ställning i huvudsakligen Estland och Lettland. Ett medlemskap bedöms sammantaget ytterligare minska risken
för kris eller konflikt i en redan stabil del av Europa.

Konsekvenser för svenskt vidkommande av en utvidgning av
NATO och EU
EU utvecklas fortlöpande som en politisk union och detta sker inte
minst på det säkerhetspolitiska området där det kollektiva ansvarstagandet för Europas säkerhet blir alltmer accentuerat. Parallellt sker
motsvarande utveckling av NATO där allt fler av de forna medlemmarna i östblocket blir medlemmar. Sammantaget förändrar denna
utveckling den säkerhetspolitiska arenan i Nordeuropa på ett sätt som
det inte går att bortse ifrån.
En konkret konsekvens av denna utveckling är att det ögonblick som en
baltisk stat blir medlem i EU inlemmas den i den europeiska unionens
säkerhetsstrukturer. En direkt följd av detta som inte kan uteslutas, är
att Sverige och Finland p.g.a. sitt geopolitiska läge i regionen och bl.a. i
sin egenskap av icke NATO-anslutna EU-medlemmar, kan få ett ökat
ansvar för EU:s bidrag till Östersjöregionens utveckling på en mängd
områden.
Den säkerhetspolitiska situationen kommer att förändras markant i det
fall då NATO utvidgas till att även omfatta Estland, Lettland och
Litauen, vilket bedöms ske tidigare än en utvidgning av EU till de tre
baltiska staterna och Polen. Beroende på vilken väg Finland i framtiden
väljer i NATO-frågan, kan slutresultatet bli att Sverige finner sig nästan
helt innesluten i en säkerhetspolitisk konstruktion där både NATO:s
och EU:s säkerhetspolitiska mekanismer gäller.
Ett eventuellt traditionellt militärt angrepp över land eller genom luften
mot svenskt territorium måste i detta fall i huvudsak riktas via NATO/
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EU-territorium eller kanaliseras via de gatt där det finns stater eller
områden som inte tillhör NATO eller EU.
Även om den aktuella säkerhetspolitiska trenden i Östersjöområdet
består, kommer Sverige också fortsättningsvis att ha ett folkrättsligt
ansvar för att kunna övervaka och försvara sitt territorium. I detta sammanhang aktualiseras frågan om med vilka medel detta skall ske. Det
bör i detta sammanhang nämnas att Östersjöinloppens status som historiska sund och därmed medförande rätt till ”fri passage”, innebär att
svensk territorialvattengräns även fortsättningsvis utgör EU yttre gräns;
Till denna aspekt måste man föra flygtrafiken. Detta innebär fortsatt
skyldighet för Sverige att bl.a. följa och tullklarera trafik som anländer
till svenska hamnar och flygplatser från länder utanför EU.
Allt eftersom denna utveckling blir verklighet, torde också det traditionella militära hotet mot Sverige minska i motsvarande omfattning.
Detta innebär sannolikt också att behovet för en eventuell motståndare
att tillgripa alternativa angreppsmetoder ökar väsentligt.

2.2.5

Ryssland

Den förändringsprocess som påbörjades i det ryska samhället efter
upplösningen av Sovjetunionen har inneburit stora omställningar.
Bland annat har de säkerhetspolitiska ambitionerna tvingats att
anpassa sig till den ryska statens reella förmåga. En vital fråga för Ryssland är kapaciteten att utveckla den ryska ekonomin. Det finns en rysk
insikt om att detta förutsätter en integration med västvärlden. Inriktningen att förbättra ekonomin innebär att Ryssland är mån om ett gott
samarbete med EU och övriga G8-länder.
Sedan Putin tillträdde som president har Ryssland präglats av stabilitet
och en utveckling av mer evolutionär karaktär. Putins politik genomsyras av ambitionen att skapa lag och ordning och att lägga grunden för en
långsiktig ekonomisk återhämtning. Detta har dock bl.a. fått negativa
konsekvenser för pluralismen i det ryska samhället.
Putins starka politiska ställning har resulterat i en rad omfattande reformer. Den höga reformtakten har varit möjlig tack vare att Duman (parlamentet) visat den verkställande makten stor samarbetsvilja. Sannolikt
kommer det goda samarbetet och den höga reformtakten fortsätta
under perioden 2001-2006. 14
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Den demokratiska och ekonomiska utvecklingen i Ryssland innehåller
många osäkerheter. För närvarande finns det en positiv ekonomisk tillväxt, främst baserad på inkomster från råvaror. Korruption, tillsammans
med rättslöshet inom vissa områden, innebär stora svårigheter att
utveckla en fungerande marknadsekonomi och att erhålla investeringar
som på längre sikt kan bidra till ett ekonomiskt välstånd.
NATO:s nya doktrin som tillåter ”out of area operations” utan mandat
från FN:s säkerhetsråd, har skapat en känsla av osäkerhet i Ryssland i
förhållande till västvärldens intentioner. Den ryska bedömningen är att
behovet av militär styrka och förmåga att värna den nationella säkerheten inte har minskat. Hot av icke-militär karaktär, i synnerhet ekonomiska eller inom informationsområdet, bedöms också öka i betydelse.
För att hantera denna situation anser Ryssland att den militära kapaciteten behöver öka. Detta kommer i första hand endast kunna genomföras med reformer och effektiviseringar inom den nuvarande
strukturen. Dessutom anses det vara av stor vikt att behålla självständigheten och oberoendet i förhållande till omvärlden avseende ekonomisk, teknisk och militärindustriell utveckling. Realismen i ett sådant
förhållningssätt kan ifrågasättas. En strävan efter oberoende kan skapa
en situation där det teknologiska gapet till omvärlden ökar alltmer.
Det finns en strävan att prioritera det nu tioåriga samarbetet inom Oberoende Staters Samvälde (OSS). Hittills har inte denna ambition givit
resultat. Det finns en tendens till att det bara är de stater som är ekonomiskt beroende av Ryssland som mer eller mindre motvilligt samarbetar. Det militära samarbetet inom OSS börjar också brytas upp och
ersättas med bilaterala avtal mellan Ryssland och de andra staterna.
Enda undantaget är luftbevakningssamarbetet.
Det framtida agerandet från Ryssland kommer sannolikt att präglas av
en balansgång mellan att undvika internationell isolering samtidigt som
Rysslands vitala nationella intressen tillgodoses. Svårigheterna att klara
denna balansakt är dock avsevärda och det går inte att bortse från möjligheten av en säkerhetspolitisk negativ utveckling i Ryssland.

14. ”FRÄMST 2 2001; Försvarsmaktens strategiska omvärldsbedömande 2001-2006.”
2001-11-08: OVB Bilaga: 38-39
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Finland

Finland har under de senaste åren genomfört en översyn av sin Försvarsmakt. De förändringar som gjorts är dock betydligt mindre radikala än de övriga länderna i Norden. Den försvarsöversyn som gjordes
2001 uppvisade endast begränsade förändringar och de grundläggande
säkerhets- och försvarspolitiska doktrinerna ligger fast i översynen. En
minskning av krigsorganisationens maximistyrka från 420 000 soldater
till 350 000 och det faktum att betydelsen av krishantering och regionala
konflikter lyfts fram visar på en utveckling från ett tidigare traditionellt
försvarssystem. Samtidigt kvarstår det territoriella försvaret och allmän
värnplikt som de centrala principerna i Finlands försvarslösning. Mer
genomgripande förändringar kan komma att ske som resultat av nästa
översyn som är planerad till år 2004.
Finlands regering prioriterar utvecklandet av EU:s krishanteringsförmåga och anser att deltagandet i framtida internationella operationer i
det närmaste är bindande för landet. Finländsk trupp kan emellertid
formellt inte delta i fredsframtvingande operationer och landet kan
enligt lag inte ha fler än 2000 soldater tjänstgörande utomlands. Finland
bedöms komma att delta aktivt i PFF-verksamheten samt förbättra
interoperabiliteten med NATO, vilket också krävs för att EU:s krishanteringsförmåga skall utvecklas.
Finska vikens strategiska betydelse har accentuerats, vilket får konsekvenser för finsk försvarsplanering. Finlands handlande utformas därför som en balansgång mellan orienteringen västerut och Rysslands
känslighet för hot och förändringar i området. Ålands demilitariserade
status bedöms kvarstå. Finland är enligt traktaten skyldigt att försvara
öarna vid angrepp, och planerar för detta.
Sedan Försvarsbeslutet 1997 har det rått obalans mellan den finska försvarsmaktens uppgifter och tilldelade medel. Trots att försvarsviljan är
hög avsätts endast drygt 1 procent av BNP till försvarsbudgeten. Om
landet väljer att hålla fast vid allmän värnplikt och inriktningen mot territorialförsvar bedöms, trots vissa höjningar av försvarsanslaget, den
finska försvarsmakten komma att tvingas till betydande nedskärningar.
Medvetenheten om detta förhållande är stor och nästa försvarsöversyn
har flyttats fram ett år till 2004. 15
15. ”FRÄMST 2 2001; Försvarsmaktens strategiska omvärldsbedömande 2001-2006.”
2001-11-08 OVB Bilaga s.100
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Norge

Norge har gjort bedömningen att hotbilden mot landet har förändrats
och för närvarande ses inte något invasionshot under den närmaste tioårsperioden. I stället ser man ett mer sammansatt hot inom ramen för
det vidgade säkerhetsbegreppet som kräver ett gemensamt agerande
regionalt eller globalt.
Det norska försvaret bedöms efter mobilisering kunna lösa uppgiften
att möta en invasion i en riktning. Försvaret har som mål att skapa tid
för att tillföra allierade förstärkningar till landet.
Norge har som lojal NATO-medlem accepterat omprioriteringen från
toppmötet i Washington. Detta kommer att medföra en genomgripande
omstrukturering av det norska försvaret från invasionsförsvar mot en
ökad förmåga till intervention. 13 juni antog stortinget ett nytt Försvarsbeslut. Detta kommer att medföra en betydande minskning av krigsoch grundorganisation till förmån för interventionsförmåga och investeringar. I stortingsbehandlingen återlades dock ett antal förband och
resurser varför Försvarsbeslutet nu är underfinansierat i storleksordningen 10 %. Detta gör att det detaljerade utfallet i omfattning och tid
kan komma att avvika betydligt från beslutet.
Internationella insatser blir nu i ökande omfattning dimensionerande
för det norska försvaret. Värnplikten består som grund för personalförsörjningen men för internationell tjänst införs ett 27 månaders tjänstgörings/beredskapssystem. Uppgiften att hävda suveräniteten och
myndighetsutövning har fått ökad tyngd.
Försvarsbeslutet innebär en rationalisering av den Strategiska och operativa ledningen.
Forsvarets Overkommando läggs ned senast 31 december 2004 och
ersätts av en försvarsstab som samlokaliseras med försvarsdepartementet.16 Den gemensamma operativa ledningen (FOHK)
förläggs till Stavanger och Forsvarskommando Nord-Norge FKN i Bodö
läggs ner.17 Samtliga fyra distrikskommandon läggs ned. Två nya landelskommandon upprättas, Landelskommando Syd-Norge (LDKS) och

16. Den i försvarspropositionen föreslagna integreringen av Forsvarets Overkommando och
Försvarsdepartement uteblev och Forsvarssjefen behåller en självständig organisation.
17. Å andra sidan har ett nytt Combined Air Operations Centre (CAOC) organiserats i Bodö,
inom NATO-strukturen.
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Landelskommando Nord-Norge (LDKN) vilka övertar ansvaret för territorialförsvaret.
Försvarets grundorganisation minskas med 5000 man, enligt försvarspropositionens riktlinjer.
6.Division omorganiseras till 6.Divisionskommando (6.DivKdo) senast 1
januari 2003. Kommandot skall kunna leda tre till fyra brigader varav en
allierad förstärkningsbrigad samt fortsatt kunna utgöra taktiskt stöd för
NATO Composite Force (NCF). Detta bedöms för 6.Division i fredsorganisationen innebära; en utbildningsbrigad, delar ur Forsvarets Insatsstyrke Haer (FIST/H) och jägarbataljonen i Porsanger. Totalt bibehålls
fyra taktiska brigader varav tre mobiliseringsbrigader. En snabbinsatsstyrka inom Brigads ram, FIST/H, upprättas bestående av;
•

En reaktionsstyrka på 700 man med 3-7 dagars beredskap senast 1
juli 2003.

•

En uppföljningsstyrka på 1100 man med 30 dagars beredskap
senast 1 juli 2002.

•

En förstärkningsstyrka på 400 man med 30 dagars beredskap
senast 1 juli 2005.

Ubåtsprojektet Viking omnämns inte, till skillnad från övriga större
materielprojekt inom Försvarsmakten i Försvarsbeslutet.
Förberedelser för anskaffning av nytt stridsflygplan skall ske under
perioden 2010—15 samt anskaffning av nytt transportflyg skall förberedas under innevarande Försvarsbeslutsperiod.
USA:s fortsatta närvaro och engagemang i Europa är viktigt från norsk
synpunkt. Amerikanska förband utgör den viktigaste komponenten vid
förstärkningar från övriga NATO i en kris- eller krigssituation. Eftersom
landet inte är medlem i EU blir medlemskapet i NATO den viktigaste
länken för knytningen till Europa.
Kombinationen av NATO som utvecklas mot krishantering och uppbyggnaden av en krishanteringsförmåga inom EU ses som en risk i
Norge. Dels för att länken med USA skulle kunna bli utsatt för
påfrestning och dels genom utanförskapet i EU. Det senare söker man
begränsa genom att som NATO-medlem sträva efter ett inflytande i
EU:s krishanteringsmekanism. Norge stöder därför utvecklingen av
ESDP inom EU och har anmält förband till den europeiska reaktionsstyrkans register HFC.
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Norge har också ett betydande engagemang i Östersjöregionen. Det
sammanhänger med att Östersjöproblematiken är en viktig fråga på
NATO:s samlade agenda enligt norsk bedömning, men också med att
man vill se en växande sammankoppling mellan Barents- och Östersjöregionerna för att undvika att fjärmas från den nya säkerhetspolitiska
agenda som växer fram.18 Norge är sedan 25 mars 2001 medlem i
Schengen-sfären.

2.3 Säkerhetspolitisk och strategisk utveckling i USA
2001 - 2006
Under hela efterkrigstiden har USA haft en stor inverkan på Europa
men även på andra delar av världen. Beroendet av USA har i Europa
ibland upplevts som besvärande samtidigt som man från amerikansk
sida också fört fram uppfattningen att de europeiska staterna borde
lämna ett större bidrag till sin egen säkerhet. USA:s militära förmåga är
dock fortfarande avsevärt mycket större än den EU-medlemmarna
gemensamt förfogar över. Idag är USA den enda staten som kan hävda
globala intressen på i princip alla nivåer och detta förhållande ger USA
en särskild roll på den säkerhetspolitiska arenan. USA kommer att ha
en central roll i den totala militärteknologiska utvecklingen inte minst
som skapare av nya idéer som kommer att vara dominerande ur strategisk och teknologisk synvinkel.
USA:s intressen i Europa bedöms bestå. USA bedöms dock komma att
öka den strategiska prioriteringen av Asien och Mellanöstern på
bekostnad av Europa. Detta beror på att de större potentiella konflikterna som berör viktiga amerikanska intressen finns där liksom den
främste utmanaren på lång sikt, Kina. Detta kan medföra att Europa
tvingas ta ett större ansvar för kriser och konflikter i Europa och dess
närområde. Detta torde dock inte innebära att amerikansk påverkan på
europeisk försvars- och säkerhetspolitik kommer att minska under de
kommande åren.
USA:s strävan efter militär teknologisk överlägsenhet styr ambitionsnivån för utvecklingen i Europa. Europa strävar efter att fortsätta att vara
militärt relevant, att bibehålla försvarsindustrins konkurrenskraft och
efter att ha en tillräcklig interoperabilitet med amerikanska förband.
18. ”FRÄMST 2 2001; Försvarsmaktens strategiska omvärldsbedömande 2001-2006.”
2001-11-08 OVB Bilaga 101-102
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Detta innebär dock inte att amerikanska strategiska förmågor i alla
avseenden kommer att eftersträvas. 19
Sedan rapport 5 publicerades, har George W. Bush tillträtt som USA:s
president och kan som längst komma att leda USA över två mandatperioder d.v.s. åtta år. Bushadministrationens säkerhetspolitiska agenda
har i skrivande stund ännu ej formaliserats i detalj. Den stora skillnad
som hittills utkristalliserats i förhållande till Clintonadministrationen är
en annan syn på hur hoten mot USA:s globala intressen skall definieras
och var dessa finns.
Etableringen av ett nationellt missilförsvar (NMD) har tidigt definierats
som en av Bushadministrationens hjärtefrågor. NMD har internationellt
mötts av stark kritik, inte minst från Ryssland som anser att NMD är ett
brott mot ABM-avtalet. USA ansåg dock att ABM-avtalet var föråldrat
och har därför i december 2001 unilateralt sagt upp avtalet.
Terrordåden den 11 september och USA:s svar på dessa, kommer att
prägla USA:s säkerhetspolitiska agenda under den närmaste tiden. Den
säkraste indikatorn på detta är Bushadministrationens senaste budgetförslag som innebär en höjning av försvarsanslagen med c:a USD 48
miljarder. Detta skulle innebära en höjning med 12% och den kraftigaste höjningen av försvarsbudgeten på 20 år.
I förhållandet till andra aktörer har den amerikanska unilateralismen
på kort sikt fått ge vika för ett omfattande samarbete i kampen mot terrorismen. På längre sikt är det osannolikt att den breda globala uppslutningen bakom USA fortsätter. En återgång till amerikansk unilateralism
torde dock inom överskådlig framtid vara osannolik.
Historisk erfarenhet har visat att den nationella säkerhetsstrategin brukar skifta mellan olika presidenter. Det finns dock f.n. inte anledning att
tro på en stor förändring i närtid av de viktigaste inslagen i den policy
som tidigare utfärdats av Clintonadministrationen. USA:s förmåga att
på olika sätt kunna ingripa kvarstår i vilket fall som helst, inte minst
genom sin starka militära kapacitet. Vad som kan komma att ändras
över tiden är USA:s intresse, eller vilja, att delta i olika operationer
utanför den amerikanska kontinenten. Detta pendlande mellan ett
introvert och ett extrovert förhållningssätt till omvärlden är dock inget

19. FRÄMST 2 2001; Försvarsmaktens strategiska omvärldsbedömande 2001-2006.
2001-11-08:3
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nytt utan ett fenomen som finns inbyggt i de amerikanska inrikes- och
utrikespolitiska processerna sedan statens bildande.
En växande hotbild för USA är spridningen av massförstörelsevapen,
terrorism, organiserad brottslighet och andra typer av insatser som inte
i första hand riktas mot den militära strukturen. En konsekvens av
USA:s militära styrka kan vara att en motståndare istället försöker slå
mot svaga punkter i det amerikanska samhället och då även använder
massförstörelsevapen eller ballistiska missiler. Detta har tydligt exemplifierats genom terrordåden mot USA den 11 september 2001.

2.3.1

Quadrennial Defense Review Report 2001

Quadrennial Defense Review Report (QDR) kan närmast jämföras med
ett mellanting mellan en svensk försvarsmaktsproposition och den perspektivplaneringsrapport som årligen utformas av HKV. QDR, som tas
fram i samråd med Joint Chiefs of Staff, utvecklar presidentens försvarspolitiska inriktning och undertecknas av försvarsministern. Rapporten ges ut vart fjärde år och den senaste utgåvan, QDR 2001, lades
fram 30 september 2001.
Rapporten var i stora drag färdig innan händelserna den 11 september.
Pentagon anser emellertid att QDR 2001 väl täcker de aspekter på framtida hot som beskrivs i rapporten. Den 11 september har dock inneburit
att man ser att den omvandling som beskrivs i rapporten måste gå fortare än vad man tidigare planerat och att behovet av försvar av amerikanskt territorium har accentuerats. Detta har bl.a. gestaltat sig i form
av en nyinrättad ”Office of Homeland Security.
Den säkerhetspolitiska miljö som QDR tar sin utgångspunkt ifrån, utgår
från en serie nya geopolitiska samt militärteknologiska trender. Till de
säkerhetspolitiska trenderna räknas:
USA kan inte längre räkna med att stora geografiska avstånd utgör ett
skydd för det egna territoriet; En regional säkerhetspolitisk utveckling
som kan komma att hota USA:s dominerande ställning; Ökade hot och
utmaningar som utgår från svaga och sönderfallande stater; Spridning
av militär förmåga till icke-statliga aktörer; Utveckling och vidmakthållande av regionala säkerhetsarrangemang i form av t.ex. koalitioner och
allianser; Ökad mångfald vad avser källan till och oförutsägbarhet i
läget för konflikthärdar.
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De nya militärteknologiska trenderna innebär sammantaget att risken
för amerikanska felbedömningar och överraskningar från aktörer som
förmår att utnyttja de nya teknologierna till sin fördel ökar. Till dessa
trender räknas: Den snabba utvecklingen på det militärteknologiska
området; En ökad spridning av CBRNE-vapen20 och ballistiska missiler;
Uppkomsten av nya områden för militär konkurrens.
Ett centralt syfte med QDR 2001 är att utifrån de stora osäkerheterna på
den säkerhetspolitiska arenan, genomföra ett paradigmskifte i amerikansk försvarsplanering. Detta skifte skall leda från den traditionella
”hotbaserade” tankemodellen till en ”förmågebaserad” modell som
fokuserar på hur en motståndare kan tänkas agera på slagfältet istället
för att som tidigare lägga tyngdpunkten på vem motståndaren är och
var en konflikt kan tänkas bryta ut. Detta återspeglar sig även på rapportens utformning som inte diskuterar enstaka förbands innehåll utan
fokuserar på dess förmåga. Det poängteras att det inte räcker med att
planera för större konventionella krig utan att USA även måste identifiera den förmåga som krävs för att avskräcka motståndare som förlitar
sig på asymmetrisk krigföring för att uppnå sina syften.
Det nya strategiska ramverk som Pentagon utvecklar i rapporten är
baserat på fyra försvarspolitiska målsättningar: Försäkra allierade och
vänner om fortsatt amerikanskt stöd; Undanröja framtida militär konkurrens; Avskräcka från hot och tvång riktade mot amerikanska intressen och slutligen om avskräckningen misslyckas, resolut besegra
motståndaren.
Rapporten konstaterar att USA inte kan dra sig undan resten av världen; USA har i egenskap av global aktör geopolitiska intressen att tillvarata. Man konstaterar dock att den närvaro som byggts upp under det
kalla kriget inte längre är adekvat i det nya strategiska läget. Som en
konsekvens av detta vill QDR bygga upp regionalt skräddarsydda styrkor som är frambaserade i Europa, Nordostasien, längs den Östasiatiska
kusten samt i Mellanöstern och Sydvästasien. Viktiga baser som tidigare
byggts upp i Västeuropa och Nordostasien skall framledes utnyttjas som
nav för amerikansk styrkeprojicering mot krishärdar i andra delar av
världen. Europa är fortfarande intressant för USA men bedöms som

20. CBRNE = Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Enhanced high explosive weapons. Detta är en ny akronym som är ett vidareutvecklat samlingsbegrepp för det som tidigare benämnts WMD –Weapons of Mass Destruction.
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stabilt; Kriserna i Asien och Mellanöstern måste dock hanteras på daglig basis.
USA kommer i detta sammanhang att ha förmågan att kunna agera
militärt i två tidsmässigt överlappande större kriser. Detta är en förändring från tidigare QDR som stipulerade att USA måste ha förmågan
att nästan samtidigt utkämpa och vinna två större krig.21
Det nya läget innebär att de militära engagemang som USA står inför
kommer att variera vad avser tidslängd, intensitet, frekvens och storlek
på resursinsatsen. För att åstadkomma detta, måste det skapas en styrkestruktur varifrån resurser kan hämtas. Syftet med detta är att flexibelt
kunna möta de krav som utdragna militära åtaganden i olika krisområden ställer. Rapporten trycker på att just utdragna militära åtaganden
utanför amerikanskt territorium är en del av USA:s strategi med en geografiskt framskjuten avskräckning. Dessa framskjutna förband skall
med en blygsam förstärkning kunna grusa en motståndares politiska
och militära målsättningar.
Strategin förutsätter att det finns förmåga baserad i kontinentala USA
som snabbt kan sättas in i önskad krishärd. Långräckviddigt attackflyg
och specialförband nämns som resurser som är lämpliga för snabb
insats.
Sammantaget bygger konceptet på framskjutet baserade förband men
även lättrörliga förband av expeditionskaraktär som har förmågan att
resolut gå in i ett kritiskt område, globalt tillgängliga underrättelse-,
attack- samt ledningsresurser men även specialförband och robusta förstärkningsförband med god uthållighet.
Förutom förband på aktiv status bygger det framtida konceptet i stor
omfattning på reservförband. Hur sammansättningen av aktiva och
reserv förband kommer att te sig i framtiden kommer att bli föremål för
vidare utredning.
Satsningen på ett nationellt missilförsvar (NMD22) ges fortsatt stor vikt.
QDR skisserar ett missilförsvar som är flerskiktat och inte längre är koncentrerat till en enda robotbas som tidigare planerats.
Det amerikanska försvarsdepartementet har beslutat att inom U.S.
Armys kompetensområde accelerera införandet av Interim Brigade
21. Eng. ”theater war”
22. NMD = National Missile Defense
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Combat Teams (IBCT) som baseras framskjutet. En IBCT kommer att
baseras i Europa runt år 2007.
U.S. Navy kommer att utöka närvaron av hangarfartygsgrupper i västra
Stillahavsområdet samt undersöka möjligheterna att basera ytterligare
ytstridsfartyg och kryssningsrobotbeväpnade ubåtar (SSGN) i aktuellt
område. För marinkårens vidkommande skall det utvecklas nya koncept
för maritim förhandslagring, snabba sjötransporter samt ny amfibisk
förmåga. Optioner för ombasering av resurser från Medelhavsområdet
till Indiska Oceanen samt Arabiska Havet skall utarbetas.
U.S. Air Force kommer att utveckla planer att genomföra tillfällig basering23 i anslutning till Stilla Havet, Indiska Oceanen samt Arabiska
Havet.
Omstruktureringsarbetet omfattar även en översyn av principerna för
ledning, underrättelser och FoT-frågor. DoD24 bygger denna del av konceptet på fyra pelare:
•

Ett stärkande av ”joint operations” genom att upprätta en prototyp
för en integrerad permanent stab med benämningen ”Standing
Joint Task Force (SJTF) Headquarters”. Tanken är att det skall upprättas en SJTF-stab i varje regionalt kommando och att staben skall
kunna leda behovssammansatta SJTF-styrkor. Stabens ledningsförmåga baseras på en lägesuppfattning som skapas av ett gemensam integrerat C4ISR25 nätverk.

•

Utprovning och experimenterande med nya sätt att föra striden,
operationella koncept, förmågor och organisatoriska strukturer.
Detta skall ske genom simuleringar, krigsspel och fältförsök som
fokuserar på nya handlingsmöjligheter och hot.

•

Ett utnyttjande av USA:s underrättelseförmåga genom olika former av inhämtningsmetoder, global övervakning och spaning samt
en förbättrad bearbetnings- och delgivningsförmåga.

•

Utveckla DoD:s förmåga till att genomföra omvandlingsprocessen.
Detta sker genom utökad och vittomspännande FoT-verksamhet,
selektiv upphandling samt innovativa processer inom DoD. Det

23. Eng. Contingency basing
24. DoD = Department of Defense
25. C4ISR = Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance
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uttalade syftet är att bibehålla det amerikanska försprånget på den
teknologiska arenan; Skydda USA:s operativa bas mot bl.a.
CBRNE-vapen; Säkerställa informationssystemens integritet både
vad avser nätverkens fysiska struktur som det informationsutbyte
som stöds av nätverken samt utnyttja utvecklingen inom IT-området för att utveckla ett gemensamt C4ISR-system; Säkerställa operativt stöd till insatsförbanden; Förneka fiender andrum genom
ständig övervakning och snabb insats; Förbättra rymdbaserade
systems förmåga och överlevnad.
QDR fokuserar slutligen på behovet av att vitalisera DoD-komplexet.
Detta skall ske genom dels en föryngring av det materiella beståndet
men rapporten lyfter även fram nödvändigheten av att vidta åtgärder
när det gäller byråkratin inom DoD:s kompetensområde samt
personalförsörjningsaspekterna på det planerade paradigmskiftet.
När det gäller personalförsörjningssystemet trycker rapporten på behovet av att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla högutbildad
civil och militär personal. När det gäller den interna byråkratin understryker QDR nödvändigheten av att strömlinjeforma organisationen.
Detta skall åstadkommas bl.a. genom att platta till organisationsstrukturen samt genom en reformering av planerings- och budgeteringsprocesserna26 samt av upphandlingsprocesserna. Principen som skall råda
är att man endast vill behålla de funktioner som exklusivt kan utföras av
DoD, resten skall överlåtas till den privata sektorn. Detta gäller även
fastigheter och anläggningar; Rapporten påpekar att man för närvarande har 20-25% mer fastigheter och anläggningar än vad som behövs.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att QDR 2001 är en rapport
som drar upp de stora strategiska riktlinjerna inför framtiden och som
lyfter fram behovet av en reformering av den amerikanska försvarsmakten samt en viss geografisk omvärdering. QDR 2001 skiljer sig
härvidlag från den tidigare rapporten som gav uttryck för USA:s
sökande efter en ny roll efter det kalla krigets slut och i stort konserverade de existerande försvarsmaktsstrukturerna.
Intressant ur en tidsaspekt är att notera att 1997 års QDR påverkade det
strategiska koncept som NATO lade fram våren 1999 och som i sin tur
ledde fram till NATO Ministerial Guidance som presenterades våren
2001. NATO Ministerial Guidance ligger till grund för alliansens Force
26. PPBS = Planning, Programming and Budgeting System
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Goals och framtida Force Goals och kapacitetsutveckling. Det tar således nästan en hel ”QDR-period” innan dess andemening har kodifierats inom NATO.
QDR 2001 faktiska påverkan kommer att visa sig tidigast när tilläggsbudgeten för 2002 samt budgeten för 2003 har fastställts av kongressen.
En effekt som redan nu kan utläsas av USA:s geografiska omorientering
är att den kommer att innebära en minskad amerikansk närvaro i
Europa med undantag för engagemanget på Balkan. Innebörden av
detta ställningstagande är att de europeiska säkerhetsorganisationerna
i framtiden kommer att få ta ett större ansvar för Europas säkerhet.

2.4 Världen efter den 11 september 2001:
En vidgad syn på asymmetri, alternativa angreppsmetoder och hot
Under senare år och i synnerhet efter terrordåden den 11 september,
har begreppet asymmetri kommit att användas mer frekvent. Insikten
om asymmetrins betydelse på slagfältet är dock inte något oprövat utan
har varit vägledande för krigföring under alla tider. Begreppet ”asymmetrisk krigföring” har t.ex. i USA utnyttjats för att beskriva bland
annat terrormetoder mot det amerikanska samhället. Syftet har varit att
särskilt uppmärksamma risken för denna form av angrepp.
Genom att sätta en etikett på en metod och kalla detta för asymmetriska
hot, sker det en olycklig omdefinition av ett uttryck med konsekvensen
att det skapas begreppsförvirring. Asymmetri är ett tillstånd som uppnås när två förhållanden som är olika varandra möts. Det är olikheten
som är asymmetrin, inte metoderna i sig. Det är först i mötet mellan
angreppsmetoderna och försvarsansträngningarna som det går att
avgöra om det uppstått en asymmetri.
Det är däremot möjligt att förutse var asymmetri kan uppstå beroende
på var styrkan och svagheterna finns i olika stater eller hos andra aktörer. I västvärlden är de militära försvarsmakterna idag uppbyggda kring
tanken om att värja territoriet mot ett angrepp från en annan stat,
medan skyddsåtgärderna för andra typer av hot är mindre utvecklade.
Detta förhållande håller delvis på att ändras, men den militära styrkan
hos dessa stater kan ge aningar om hur en presumtiv angripare kan
åstadkomma asymmetri vid ett angrepp.
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Det som hände den 11 september 2001 i USA bör snarare benämnas
”alternativa angreppsmetoder”. Till denna kategori kan man räkna hot
om eller angrepp (dolda eller öppna) med olika ”icke-konventionella”
metoder (främst t.ex. specialunderrättelseförband, terrorism, ledningsoch informationskrigföring m.m.) som insätts mot vitala funktioner/
platser ev. kombinerat med hot om eller begränsa de insatser av
massförstörelsevapen
Det primära syftet med angreppet antas ej vara att ta territorium utan
att, genom hot om eller faktiskt angrepp, åstadkomma sådant ledningskaos eller andra nationella problem att en angripare därmed skulle
kunna uppnå väsentliga militärstrategiska/säkerhetspolitiska fördelar
för fortsatt agerande.
Att värdera operativ förmåga utifrån detta begrepp låter sig svårligen
göras. Metoderna utgör ett brett spektrum av möjligheter som kan
utnyttjas beroende på situationen. Förmågan är som regel inte relevant
att mäta mot motpartens motsvarande förmåga utan mot motpartens
sårbarhet.
Generellt kan man säga att USA har en överlägsen förmåga med de
flesta medlen ovan – specialförband, lednings- och informationskrigföring. Samtidigt kan den här typen av metoder vara särskilt attraktiva att
utnyttja för en underlägsen part, enskilt eller i kombination med konventionella metoder. USA använder begreppet asymmetrisk krigföring
för att beskriva dessa hot, som man bedömer kommer att öka – särskilt
informationskrigföring.
Alternativa angreppsmetoder är således ett exempel på en indirekt strategi som med fördel utnyttjas av en svagare part. Den 11 september är
ett illustrativt exempel men även USA:s motåtgärder mot Talibanregimen som har spänt över ett vitt spektrum av militära och ickemilitära
åtgärder. De kan naturligtvis kombineras med konventionella metoder
för olika operativa syften. 27
Det civila samhällets allt större betydelse även för den militära
förmågan ökar också risken för att en angripare med stora militära
resurser kan välja att i första hand rikta in sina angrepp mot civil infrastruktur. I syfte att slå ut den nationella ledningsförmågan kan bekämpning komma att ske av elförsörjning, telekommunikationer och annan
27. FRÄMST 2 2001; Försvarsmaktens strategiska omvärldsbedömande 2001-06 . 2001-11-08:3
OVB Bilaga 29-30
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infrastruktur med insats av långräckviddiga vapen som till exempel
kryssningsrobotar.

Terror som alternativ angreppsmetod
Samtidigt som det ömsesidiga beroendet mellan stater ökar i samband
med en alltmer globaliserad värld kommer förekomsten av olika stater
eller andra grupper av intressen som inte accepterar internationella
beslut eller vägval att kvarstå. Grunden för dessas övertygelse kan vara
religiös eller etnisk, eller en kombination av dessa, men kan även innefatta sakfrågor av mer politisk karaktär. I de flesta fall kommer deras
militära resurser att vara svagare än deras motståndare.
För den militärt svagare parten kan möjligheten att skapa asymmetri
vara ett sätt att försöka åstadkomma jämvikt i ett styrkeförhållande. Den
tekniska utvecklingen och förändringar i samhället ger ökade möjligheter att åstadkomma skador som allvarligt kan påverka olika samhällsfunktioner. Agerandet har i tidigare insatser i många fall präglats av
kompromisslöshet och utan hänsyn till att oskyldiga drabbas. De alternativa metoder som används kan vara baserade på värderingar som är
främmande för ett demokratiskt samhälle. De kan utgöras av rena terrorhandlingar i form av till exempel bombdåd utförda av individer som
är beredda att offra sina liv för ett martyrskap och där även olika former
av massförstörelsevapen används. Det kan också vara sofistikerade
intrång i datasystem för att slå ut ledningssystem eller störa exempelvis
finansiella transaktioner. Den situation som då uppstår innebär att det
kan bli svårt att klarlägga ansvaret för insatser mot denna typ av verksamhet, som i många fall liknar kriminell verksamhet.

Svårdefinierade motståndare
Ett annat problem är att motståndaren inte alltid kan definieras som en
organisation eller har en stats territoriella hemvist. I vissa fall kan det
vara lösliga nätverk vars enda gemensamma intresse kan vara en
enskild fråga som de är beredda att samarbeta kring. Aktörerna i
nätverken uppträder därmed över nationsgränser och det krävs ett
internationellt samarbete för att kunna hantera deras aktioner. Beslutsprocessen hos nätverksbaserade icke-statliga aktörer kan vara strukturerad på ett helt annat sätt än i den hierarkiska ordning som är regel i
en demokratisk stat, särskilt då ett tvärsektoriellt samarbete saknas. Då
en stat blir utsatt för ett angrepp från denna typ av organisationer finns
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en risk att beslutsprocessen är för långsam för att hantera motåtgärder
innan det är för sent.

Svårt att skydda sig mot allt
Bredden av möjliga asymmetrier och alternativa hot visar på svårigheten att skydda sig mot alla tänkbara hot. Militärtekniskt avancerade länders ambition om ”heltäckande skydd” i höga konfliktnivåer avser i
första hand egna militära styrkor och resurser som möter en i huvudsak
konventionell militär motståndare. Medan till exempel missilförsvarssystem kan användas även för att skydda samhället i övrigt, kommer
vissa angreppsformer även i framtiden att kunna skörda civila offer och
orsaka skada på infrastruktur, även om skyddsåtgärder vidtas.

2.4.1

Hur överbryggas gapet mellan civil och militär krishantering internationellt ?

För att möta det som idag kallas breddad hot– och riskbild finns redan
idag i många av Europas länder en lagstiftning som klarlägger hur
nationen får nyttja sina militära, polisiära och andra institutioner för sin
yttre och inre säkerhet. Frankrike, Italien, Spanien och Nederländerna
förfogar över paramilitära polisstyrkor vilka ingår i, eller kan beslutas
tillföras stridskrafterna. I den franska försvarsmakten ingår Gendarmeriet som en fjärde försvarsgren medan i Spanien Guardia Civil är inrikesministeriets paramilitära polisstyrka. De har uppgifter inom ramen
för inre säkerhet, gränsskydd och terroristbekämpning även utanför det
egna landet. I övriga NATO-länder finns militärpolisstyrkor som understödjer egna stridskrafter med polisuppgifter (även dessa kan sättas in
utomlands).
Beredskapen att nyttja militära/paramilitära enheter är olika i olika
nationer. Exempelvis finns det inga tydliga gränser för när och hur civila
respektive militära resurser får användas. Här följer några exempel på
hur andra europeiska länder nyttjar sina samhällsresurser då nationen

56

PerP_01.book Page 57 Wednesday, April 10, 2002 10:07 AM

RAPPORT 6

OMVÄRLDSUTVECKLING

skall möta/bekämpa verksamhet som ingår i den breddade hot- och
riskbilden:
•

I Storbritannien har försvarsmakten uppgiften att upprätthålla
fredstida säkerhet för samhället. Motarbetande av terrorism av alla
slag behåller högsta prioritet även i framtiden.

•

Den österrikiska försvarsmaktens huvuduppgift är gränsförsvar
och redan i fred deltar armén i gränsövervakning i samarbete med
gendarmeriet.

•

Den finska regeringen betonar att försvaret skall vara ett flexibelt
instrument för statsledningen att utnyttja för alltifrån övervakning
och hävdande av Finlands territoriella integritet till ett riksomfattande försvar mot väpnat angrepp som mobiliserar alla resurser.

•

Danmark har ända sedan andra världskrigets slut samlat ”all” statlig maritim verksamhet under en ledning nämligen under militärt/
marint befäl. I Danmark har man ingen särskild Kustbevakning
utan det är Flottan som svarar för denna verksamhet. Sjöofficerare
har polismans befogenhet vid ingripande till sjöss.

•

Norska Kustbevakningen ingår som en integrerad del i Sjöförsvaret. Kystvaktens fartyg är i fred utrustade främst för sina mer
”civila” uppgifter. I krig kompletteras fartygens utrustning bland
annat med viss vapenmateriel.

2.5 Försvarsindustriell utveckling
Försvarsindustripolitiken har alltid varit en viktig del av säkerhetspolitiken. För Sveriges del har en inhemsk försvarsindustri varit starkt
sammankopplad med vår alliansfrihet, även om flera avancerade system, till exempel JAS 39 Gripen, inte varit möjliga att producera utan
teknologistöd från utlandet.
Reduceringarna av försvarsmakter runt om i världen har dock skapat
behov av en strukturell förändring av försvarsindustrin både i Sverige
och internationellt. Denna förändring sker bl.a. inom det s.k. Sexnationersinitiativet och genom arbetet inom WEAG28, med syftet att underlätta omstrukturering av europeisk försvarsindustri.

28. WEAG = Western European Armament Group
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Komplexiteten i moderna försvarssystem har dessutom gjort dem
mycket dyrbara, vilket gör det svårt för små företag att på egen hand
utveckla och tillverka vissa produkter. Konkurrensen har därmed hårdnat mellan företag, men också mellan stater som vill försäkra sig om att
deras nationella intressen tillgodoses. Detta leder till en ökning och
intensifiering av samarbetet mellan försvarsföretag på global nivå.
Det gränsöverskridande ägandet innebär också att relationen mellan
stater och försvarsindustrin förändras. Enskilda stater kan inte längre i
samma grad som tidigare påverka företag, som förr var mer nationella,
eller i vissa fall ägdes av staten. Särskilt tydligt blir detta för stater som
under lång tid anskaffat mycket av försvarsmaterielen genom en
inhemsk försvarsmaterielproduktion.
Försvarsindustrin i Sverige har genomgått stora förändringar under de
senaste åren, framförallt avseende internationell integration och nationell konsolidering. Denna utveckling kommer sannolikt att fortsätta
under den närmaste 10-årsperioden. Det är troligt att detta innebär att
försvarsindustrin i Sverige kommer att bli en integrerad del av ett internationellt nätverk av försvarsföretag och civilt inriktade företag. De sistnämnda kommer att få allt större betydelse i takt med att civila
teknologier och kompetenser utgör en allt viktigare bas för militära
applikationer. Försvarsindustrins roll i framtiden blir till stor del att
integrera och anpassa civilt utvecklade teknologier efter militära krav
och genom samverkan med både civila och försvarsföretag ta fram nya
lösningar anpassade efter försvarsmaktens behov. Det är troligt att försvarsindustrin i Sverige är för liten för att behålla rollen som systemintegratör - förutom möjligen inom något/några område/n. Redan år 2010
kan försvarsindustrin i Sverige vara en nischaktör och del av internationella försvarsindustrikoncerner.
Inriktningen mot det nya nätverksbaserade försvaret innebär förändrad
efterfrågan och nya anskaffningsprocesser. Detta ställer krav på nya
affärsmodeller - både hos industri och hos kund. Det blir exempelvis
nödvändigt att försvarsföretag kan ta betalt för utveckling av lösningar bestående av kombinationer av produkter och tjänster - på ett sätt som
gör det möjligt att ställa om från det stora beroendet att primärt tjäna
pengar på serietillverkning. Förmågan att arbeta med flera olika utvecklingsalternativ - optioner - i form av bland annat demonstratorer är ett
annat exempel på en ny roll för försvarsindustrin i Sverige - även detta
ställer krav på nya affärsmodeller. Hur dessa nya affärsmodeller ska se
ut är inte klart. Det är inte heller uppenbart inom vilka kompetensom-
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råden som försvarsindustrin i Sverige har möjlighet att vara långsiktigt
konkurrenskraftig. Detta understryker att på samma sätt som försvarsmaktens behov är oklara och demonstratorer därför behövs för att
evolutionärt utveckla nya förmågor, behöver försvarsindustrin i Sverige
demonstratorer för att evolutionärt utveckla de kompetensområden
som har framtida affärspotential.
Denna process är dock inte enkel. De industrier som gjort omfattande
fusioneringar, t ex amerikanska Lockheed, har fått stora problem med
integrering som blivit kostsamma och som lett till att vinsterna inte kunnat tas hem i den takt man avsåg. Den krympande marknaden och kostnadsutvecklingen leder till minskning av orderingången som leder till
nedskärningar, beläggnings- och sysselsättningsproblem och därmed
politiska komplikationer. Påtvingad integrering mellan industrier i länder med olika kulturer kan ge lösningar som inte är företagsekonomiskt
optimala.

2.6 Försvarsmaktsutveckling
2.6.1

Försvarsmaktsutvecklingen i Västeuropa

Likheten mellan staterna i Västeuropa är stor om man ser till försvarsmakternas huvuduppgifter, där väpnad strid är dimensionerande
för de flesta ländernas stridskrafter. Förutsättningar och planering skiljer sig dock mellan olika stater beroende på enskilda förutsättningar.
Multinationella- och internationella insatser inom NATO- och/eller FNram i alla berörda stater har på senare år fått en alltmer framträdande
roll.
Stöd till samhället definieras oftast som humanitära insatser men kan
även vara inriktat mot att upprätthålla lag och ordning inom det egna
landet.
Grunden för de pågående förändringarna av olika länders försvarsmakter är främst den allmänna bedömningen att ett storkrig i
Europa inom överskådlig framtid är osannolikt, kombinerat med behovet av att tidigt kunna ingripa i konflikter. Generellt sett finns det ingen
politisk acceptans för höjda försvarsanslag.
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Kriteria som karaktäriserar utvecklingen av försvarsmakterna i de
västliga demokratierna är:
•

Tjäna världsfreden och internationell säkerhet i samklang med
FN-stadgan.

•

Understödja Europas militära stabilitet och integration.

•

Skydda den egna nationen och dess medborgare för politisk
utpressning och yttre fara samt att hävda de nationella intressena.

•

Försvara landet och dess allierade.

•

Bistå vid katastrofer och nödsituationer samt understödja humanitära insatser.

Det finns för närvarande ingen klart definierad motståndare. I en oförutsägbar värld med inslag av instabilitet, vapenspridning och mänskligt
lidande gäller det emellertid att ha en hög medvetenhet och handlingsfrihet. För att skapa förtroende och hindra uppkomst av konflikter
bedöms militära styrkor i framtiden komma att utnyttjas på ett mer
mångsidigt sätt än tidigare. Britterna har myntat begreppet ”Defence
Diplomacy”, för att beskriva de allt mer betydelsefulla verksamheterna
rustningskontroll, bidrag till Partnerskap för Fred (PFF), militära utbildnings- och övningsprogram och andra aktiviteter utanför det egna landet. Den militära kapacitet som möjliggör genomförandet av
operationer på alla nivåer, från fredsbevarande insatser till konventionellt storkrig, bedöms dock även fortsättningsvis som nödvändig och
kommer att utvecklas.
Vid utvecklingen av stridskrafter i Europa, läggs det allt större vikt vid
förmågan att kunna ingripa i kriser medan försvaret av det egna samhället/territoriet ges en delvis ny inriktning.
För att kunna hantera olika konfliktsituationer prioriteras:
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•

God underrättelse- och beslutsförmåga för att tidigt kunna upptäcka hotfull utveckling och att agera förebyggande.

•

Snabb reaktion vid katastrofer, miljöhot och ekologiska hot inte
bara inom de egna gränserna.

•

Förmågor som minskar risken för egna förluster, men som också
minimerar motståndarens (främst civila) förluster i personal och
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egendom. Denna inriktning är tydligast inom de stater som bejakar humanitära och demokratiska värderingar.
•

Kvalitet framför kvantitet, varvid försvarsmakter med bibehållen
ekonomisk ram blir mindre.

•

Satsningar på förbättrad nationell strategisk och operativ ledning
för insatser ”out of area” samt strategisk och operativ rörlighet.
Satsningen omfattar även strategisk underrättelsetjänst, inklusive
egna spaningssatelliter, operativ och taktisk ledning, språkutbildning, lednings- och kommunikationssystem, logistik (inkl infrastruktur).

I en kris eller konflikt ökar behovet av en tydlig politisk ledning. Ett
tidigt, ökat politiskt inflytande i den militära beslutsprocessen, eftersträvas från både politisk och militär sida för att säkra insatsens genomförbarhet.
Inriktningen av försvarsmakterna har på grund av omvärldsutvecklingen fokuserats på en breddad hotbild som innehåller en ökad risk för
bl.a. terroristverksamhet på inhemskt territorium. För att möta delar av
denna hotbild finns i vissa länder paramilitära styrkor.
Krishanteringens krav på personalens förmågor spänner över fler kunskapsområden än väpnad strid och anpassning av denna förmåga. Erfarenheter från bland annat Kosovo visar att det kan vara angeläget att
insatsstyrkorna efter att ha kommit på plats tidigt bidrar till att rättsvårdande institutioner ges möjlighet att verka genom att bland annat delta
i det polisiära och rättsvårdande uppbyggnadsarbetet.
För att anpassa försvarsmakterna till nya krav genomförs olika satsningar:

Förbättrad ledning
Tillgodoses genom hög beredskap på rörliga, försvarsgrensgemensamma staber och genom utökade befogenheter åt chefen för aktuell
operation med övergripande ansvar.

Uppgifts- och taktikanpassning
De västeuropeiska stridskrafterna har utvecklats från att ha fasta uppgifter i NATO:s Europaförsvar under det kalla kriget, till att kunna lösa
mer diversifierade uppgifter. Det ställer högre krav på flerrollsfunktio-
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ner hos förbanden i framtiden och möjlighet till ett mer flexibelt taktiskt/stridstekniskt uppträdande.

Strategiska resurser
USA:s tidigare dominanta roll vid konfliktlösning i Europa kan komma
att i ökande grad tas över av de europeiska länderna. Detta ställer samtidigt större krav på utökade europeiska strategiska resurser, främst
avseende underrättelser och transportkapacitet. Anskaffningen av
dessa system kommer att kräva stora investeringar under lång tid.

Snabbreagerande förband
Det är främst förband inom NATO:s Reaction Forces som tidigast
moderniseras och tilldelas ny utrustning och som med kort varsel kan
skräddarsys för olika insatser.

Interoperabilitet och försvarsgrenssamordning
Stridskrafterna utvecklas, även på lägre nivåer, för att uppträda interoperabelt i multinationella enheter ur olika försvarsgrenar. Behovet av
att kunna uppträda samordnat med förband ur alla försvarsgrenar samt
med andra myndigheter har också ökat. Förbanden skall, även på lägre
nivåer, snabbt kunna insättas i oroshärdar för att genomföra humanitära, fredsbevarande men även fredsframtvingande operationer. Interoperabiliteten är ett eget delmål och betraktas som en förutsättning för
att kunna arbeta samordnat inom och mellan länderna.

2.6.2

Utvecklingen av den ryska försvarsmakten

Den ryska säkerhetsdoktrinen från januari 2000 samt den i augusti 1998
antagna militärreformen är de två dokument som bedöms styra utvecklingen av den ryska försvarsmakten de första åren in på 2000-talet.
Säkerhetsdoktrinen skall sannolikt ses som ett politiskt budskap och en
vision där Rysslands roll som stormakt med global betydelse framhävs.
Säkerhetsdoktrinens defensiva karaktär framhålls. Hot om storskaliga
yttre angrepp på Ryssland har tonats ner och andra militära hot, i form
av risken för regionala och lokala konflikter, samt andra icke-militära
inre hot (terrorism och subversion) har fått ökad betydelse. Spridning
av kärnvapen och andra massförstörelsevapen samt av teknologi för att
framställa dessa förs också fram som framtida problem i den ryska hotanalysen. Det militärtekniska samarbetet mellan Ryssland och andra
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länder, det vill säga rysk vapenexport, skall ta hänsyn till ”internationell
stabilitet” och ”internationella åtaganden”.
De konventionella stridskrafternas sjunkande status/tillgänglighet på
grund av otillräckligt underhåll samt bristen på reservdelar kommer att
pågå fram till åtminstone förbi 2010. Detta medför att Ryssland betonar
massförstörelsevapnens, främst kärnvapnens roll som avskräckningsmedel. Med detta avses såväl strategiska som taktiska kärnvapen.
Militärdoktrinen framhåller att kärnvapen kan utnyttjas vid försvar mot
ett konventionellt anfall i stor skala där Ryska Federationens eller allierades, och då i första hand Vitrysslands, nationella säkerhet står på spel.
Detta ställer särskilda krav på de taktiska kärnvapnens funktion. En
ytterligare konsekvens av den bristande konventionella förmågan är
behovet av att kunna utnyttja alternativa/asymmetriska metoder eller
som de benämns i rysk litteratur - ”indirekta metoder”.
En oro för ett eventuellt realiserande av planerna för USA:s nationella
robotförsvar (NMD) kan spåras i säkerhetsdoktrinen.
Den 1998 antagna militärreformen är under långsamt genomförande.
Syftet med reformen är att i första hand anpassa en överdimensionerad
organisation till tillgängliga ekonomiska resurser. Hur Ryssland väljer
att reformera sina konventionella styrkor beror till del på hur man i
framtiden uppfattar sin roll som stormakt. Reformarbetet sker i ojämn
takt och ibland i divergerande riktning. Det är dock rådande politiska
och ekonomiska förutsättningar samt den sociala situationen i landet,
som avgör vilka reformeringsresultat som uppnås.
Genomförandet av militärreformen kan komma att ta mycket lång tid
att genomföra och slutmålet är satt till 2025. Under de kommande fem
åren bedöms reformarbetet endast ge begränsat resultat då de ryska
stridskrafterna sannolikt inte kommer att prioriteras ekonomiskt. En
helt ny inriktning av den ryska ekonomin skulle kunna påskynda denna
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process. Detta skulle dock innebära att samhällsutvecklingen i övrigt
skulle avstanna. Reformen innebär bland annat att:
•

Krigsmakten skall 2005 bestå av tre försvarsgrenar mot tidigare
fem; De strategiska robottrupperna29 integreras i flygvapnet och
marinen.

•

Ryssland skall kunna lösa en regional konflikt efter mobilisering.
En lokal konflikt skall kunna lösas med befintliga resurser.

•

Försvarsstabens/generalstabens roll stärks.

•

Antalet militärområden reduceras från åtta till sex.

•

Tio större förband (division/brigad) skall ha ständig beredskap. Ett
av dessa skall kunna sättas in i fredsfrämjande operationer

•

En personalreduktion från dagens ca 1 200 000 man eventuellt
ända ner till ca 700 000 man.

Reduceringen av befintlig organisation och sammanslagningen av förband kan på sikt höja den taktiska statusen. Totalt sett minskar dock den
operativa förmågan. De vidtagna personalneddragningarna bedöms
inte skapa den ekonomiska balans som erfordras mellan materiel och
personalkostnader inte heller mellan kvalitet och kvantitet. Att reducera
den ryska krigsmakten är kostsamt.
Av största vikt vid reformeringen av den ryska krigsmakten är att
behålla och utveckla en konkurrenskraftig försvarsindustri varvid en
omfattande export är av central betydelse. Inom det militärindustriella
komplexet krävs fortsatta omfattande och smärtsamma omstruktureringar. En tekniskt avancerad civil industrisektor som till exempel IT är
grunden för en konkurrenskraftig rysk militärindustri på 2000-talet.
Säkerhetsdoktrinen uttrycker en oro över det militärtekniska försprång
många länder har. En fortsatt kompetensmässig eftersläpning i förhållande till väst är ofrånkomlig även i ett 20-årigt perspektiv även om
forsknings- och utvecklingsfrågor enligt planerna, kommer att prioriteras fram till år 2015.
En utveckling i RMA-termer i likhet med USA, kan inte direkt utläsas.
De ryska stridskrafterna har insikten om nödvändigheten av delmängder i RMA men saknar verktygen. De ryska tillkortakommandena inom
29. De strategiska robottrupperna omfattar huvudsakligen interkontinentala ballistiska missiler
som bär kärnvapen.
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RMA/DBA-området utgörs främst av den begränsade tillgången till
modernare IT. En alltmer krympande tillgång till såväl spanings- som
kommunikationssatelliter leder till en försämrad C4ISR förmåga (relativt väst).
De väpnade styrkorna genomför en kombination av omstrukturering
och materielomsättning. Det finns en vilja att transformera inrikestrupperna till ett federalt garde för inrikes uppgifter. Behovet av en sådan
organisation framgår tydligt av hotbeskrivningarna.
Den utbildning som hittills bedrivits har varit mer kopplad till det
gamla storanfallstänkandet än till de konflikttyper som både säkerhetsoch militärdoktrinen framhåller som de troligaste.
En översyn skall också ske av anställningsförhållandena för den militära
personalen där värnpliktiga inom vissa områden skall bytas ut mot
yrkessoldater. Ca 40% av åldersklassen uppvisar så grava fysiska och
psykiska brister att de inte är användbara inom de väpnade styrkorna.
Läget blir inte bättre under de kommande åren. Detta medför att övergången i närtid till ett yrkesförsvar inte kommer att realiseras utom vid
få, mycket specialiserade förband (t ex spetsnazförband). För en majoritet av förbanden kommer värnpliktssystemet följaktligen att bestå som
bemanningsinstrument. Utnyttjandet av kontraktsanställda vid tekniktäta samt stridande enheter kan komma att öka. Avseende
förlustkänsligheten är en attitydförändring på gång, grundad på att tillgången av kvalificerade soldater nedgått.
På materielsidan avses en anpassning ske till behovet av vapensystem
lämpade för internationell verksamhet samt lokala och regionala konflikter. Med erfarenheter från Kosovo- och Tjetjenienkonflikterna har
följande prioriterade materielområden angivits:
•

Utbyggnad och anpassning av ledningssystemet.

•

Framtagande av precisionsvapen.

•

Utbyggnad av mörkerkapaciteten vid såväl mark- som flygstridskrafter.

•

Höjande av den personliga skyddsnivån för den enskilde soldaten.

Om nödvändiga medel för dessa projekt kommer att frigöras är direkt
beroende av pågående reformarbete.
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Den ökande omfattningen av internationella operationer, bland annat
inom FN:s ram, innebär att Ryssland kommer att sätta upp vissa kvalificerade förband med förmåga att uppträda tillsammans med förband
från västländer. De ryska förbanden bedöms främst komma att kunna
uppträda i Rysslands närområden såsom Europa och Centralasien. Förmåga att uppträda globalt under längre tid kräver helt andra resurser
än de Ryssland bedöms inneha de närmaste 10-15 åren.
Inom markstridskrafterna kommer ett tiotal förband med hög insatsberedskap att skapas. Förbanden grupperas i de viktigaste strategiska
riktningarna. Stommen i det mobila konceptet samt de förband som
avses delta i internationella insatser kommer i första hand att utgöras av
luftlandsättningstrupperna.
Huvuduppgiften för marinstridskrafterna kommer att vara att säkerställa
möjligheten för strategiska ubåtar och ubåtar med strategiska uppgifter
att nå position för att lösa sina uppgifter. Detta innebär att övriga sjöstridskrafter får huvuduppgiften att skydda dessa ubåtars utlöpande
från sina basområden. Norra marinen kommer att prioriteras i förhållande till de övriga marinerna.
Flygstridskrafternas taktiska och tekniska livslängd uppnås av majoriteten av förbanden under den kommande tioårsperioden. Inte ens under
de närmaste åren kommer de ryska flygstridskrafterna kunna behålla
önskad taktisk och teknisk jämbördighet med västvärlden.

2.6.3

RMA i USA och Europa

USA
I juni 2000 utkom det nya övergripande visionsdokumentet för USA:s
väpnade styrkor, Joint Vision 2020 (JV2020) av den amerikanska försvarsstaben (Joint Chiefs of Staff). I huvudsak är JV2020 en vidareutveckling av den tidigare Joint Vision 2010 (JV2010) som färdigställdes
1996, och som tillsammans med Quadrennial Defense Review Report
(QDR) från 1997 har utgjort utgångspunkten för de senaste årens diskussion kring Revolution in Military Affairs30 (RMA) och dess betydelse. Även QDR 2001 trycker på att RMA kan komma att förändra

30. Något vedertaget svenskt begrepp med exakt samma betydelse finns ej. Oftast utnyttjas helt
enkelt förkortningen RMA även på svenska.
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sättet att bedriva militära operationer och även förlänga den pågående
perioden av amerikansk militär överlägsenhet.
De substantiella förändringar som finns i JV2020 jämfört med JV2010
härrör från de senaste årens operationer och experimentverksamhet.
Informationsoperationer betonas betydligt mer än tidigare, och anges
som en nyckelförmåga för styrkorna. Samarbete och samordning med
andra länder, till exempel i form av allians- och koalitionsoperationer,
samt med andra (amerikanska) myndigheter och samhällssektorer
betonas tydligare. Visionen trycker också på förmåga över hela skalan
av operationer, dock med väpnad strid i höga konfliktnivåer som fokus.
Det finns dock ett med amerikanska mått ökat intresse för förmågan i
olika former av lågnivåkonflikter. Vidare talar man numer om att visionen skall möjliggöras av innovationer mer generellt, istället för enbart
teknologiska innovationer, vilket var det begrepp som tidigare användes. Förvarsgrensgemensam ledning (Joint C2) lyfts också fram som ett
specifikt eget område som är viktigt i visionen. Dessutom ges personell
kvalitet och doktrinutveckling mm en ökad roll vid sidan av teknologisk
utveckling
Det huvudsakliga budskapet, vilket är oförändrat mellan JV2010 och
JV2020, gäller bland annat de operativa koncepten. Dessa diskuteras fylligare i publikationen Concepts for Future Joint Operations (CFJO) från
1997, än i någon av visionsdokumentet. Utgående från den operativa
stridens traditionella element i amerikansk defintion, maneuver, strike,
logistics och protection, erhålls de nya operativa koncepten genom att
applicera informationsöverlägsenhet och (teknologiska) innovationer.
Dessa är dominant maneuver, precision engagement, focused logistics
och full-dimensional protection.
Dominant maneuver 31 (överlägsen manöver) är utnyttjandet av information, bekämpning och rörelseförmåga för gruppering och insats av
utspridda integrerade flyg-, mark-, sjö- och rymdstyrkor. Detta skall ske
över hela spektrumet av militära operationer, dygnet runt och med högt
stridstempo.
Precision engagement (precisionsbekämpning) möjliggörs av ett system
av system som möjliggör målidentifiering, snabb insatsledning, önskad
effekt i målet, utvärdering av insatsen, och bibehåller förmågan till upp31. Observera att det amerikanska begreppet maneuver brukar nyttjas i vidare mening än det
svenska begreppet rörelse, vilket brukar vara det som utnyttjas i svenska definitioner av stridens grundelement.
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repad insats där så är nödvändigt. Allt detta skall kunna utföras från
långa avstånd.
Full-dimensional protection (heltäckande skydd) uppnås genom flera
lager av aktiva och passiva skyddsåtgärder för egna styrkor och resurser
på alla nivåer. Syftet är att ge styrkorna handlingsfrihet under gruppering, rörelse och bekämpning. Skydd skall även kunna erhållas mot den
typ av moderna teknologier man själv utnyttjar.
Focused logistics (fokuserad logistik) är en fusion av information, logistik och transportteknologi för att möjliggöra snabb respons, för att hålla
ordning på och omdirigera resurser i transport, och för att leverera
anpassade logistiksatser som möjliggör uthållighet på alla nivåer. Delar
av det logistiska understödet kommer att bygga på civila resurser
medan andra delar måste vara exklusiva för de militära förbanden
Dessa koncept möjliggörs av informationsöverlägsenhet, i vilket numer
även inkluderar beslutsöverlägsenhet, samt (teknologiska) innovationer. Informationsöverlägsenheten har ibland, dock inte i JV2020, kallats
dominant battlespace awareness (DBA). Sambandet mellan de olika
begreppen, så som de används i de nuvarande amerikanska visionsdokumenten, illustreras i figur 1.
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Figur 1: Inbördes relation mellan olika begrepp i JV2010, CFJO och JV2020
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Genom att utnyttja integrerade styrkor och samordna sig med allierade
länder, skall detta operationskoncept medge överlägsenhet över hela
konfliktspektrumet, så kallad full spectrum dominance. Detta spektrum
sträcker sig från fredstida insatser, via avskräckning och förebyggande
av konflikter, till framgång i en storskalig krigsinsats. Även om betydelsen av hela konfliktspektrumet i JV2020 betonas mer än tidigare, utgår
den amerikanska synen i stor utsträckning från att det är de storskaliga
konflikterna, med tung väpnad strid, som skall styra utformningen av
de väpnade styrkorna och de enskilda förbanden.
Vissa frågetecken finns kring hur man praktiskt skall implementera
visionen på en mer konkret nivå. Inom exempelvis området full-dimensional protection finns olösta problem avseende både försvar mot ballistiska missiler och skydd mot olika typer av undervattensvapen. En
stridsmiljö som medför problem i flera avseenden är den urbana miljön,
särskilt då omfattande civila inslag förekommer. Att uppnå informationsöverlägsenhet, till stor del baserad på flygande och rymdbaserade
resurser som UAV:er och satelliter, kan vara svårt till exempel då ett
behov av insyn i byggnader finns. Även precisionsbekämpning och
skydd av egna förband på låg nivå möter problem eftersom kombattanter kan dölja sig bland civila, och även uppträda som till exempel krypskyttar. Med anledning av detta är strid i urban miljö ett av de områden
där omfattande utvecklingsinsatser görs, inom både armén och marinkåren.
Implementeringen av visionerna sker i huvudsak av försvarsgrenarna.
De olika försvarsgrenarna har sina egna visioner baserade på JV2020,
alternativt en några år gammal vision baserad på JV2010. De största förändringarna på senare tid rör den amerikanska armén. Armén har nyligen gjort ett radikalt uppbrott från tidigare tankar (Force XXI och Army
After Next), och har istället givit ut ett kortfattat visionsdokument vid
namn Soldiers On Point for the Nation. Där trycker man hårt på behovet
av snabbt tillgängliga styrkor som är lätt transporterbara på den strategiska skalan.
Med anledning av detta skall armén nu utveckla ett antal medeltunga
brigader med avancerad teknologi, till stor del på bekostnad av traditionella tunga förband. Dessa förband skall vara möjliga att lufttransportera, och skall istället för stridsvagnar innehålla det s.k. Future Combat
System som skall omfatta fordon med stor bekämpningsförmåga och
med väsentligt lägre vikt än nuvarande stridsvagnar. Armén vill kraftigt
forcera framtagandet av detta system; man vill ha de första i drift redan
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cirka 2008. Det har ifrågasatts om detta är tekniskt möjligt, samt om
armén utan ett betydande ramtillskott kan finansiera både en snabb
uppbyggnad av de nya förbanden, och samtidigt vidmakthålla och fortsätta utveckla de ”gamla” styrkorna. Det är också oklart om den planerade flygtransportkapaciteten är tillräcklig för att även transportera de
medeltunga arméförbanden. Inriktningen mot en medeltung armé har
också fört armén och marinkåren närmare varandra.
Marinen arbetar på en ny vision som preliminärt kommer att heta Naval
Vision 2020: The Future… From the Sea. I denna avser man att ytterligare betona de marina styrkornas utnyttjande för markoperativa uppgifter. Detta skall uppnås genom styrkeprojicering djupt inåt land med
marina expeditionsstyrkor. Kryssningsrobotar och hangarfartygsbaserat flyg är viktiga komponenter i detta. Den centrala punkten i marinkårens pågående utveckling är att förbättra förmågan att genomföra
operationer direkt från fartyg till målet, utan att vara beroende av hamnar, stödjepunkter eller flygfält på vägen. Av den anledningen genomför man omfattande satsningar på rotorflygplan och amfibiefordon som
även kan genomföra mekaniserad strid.
Flygvapnet har publicerat visionsdokumentet Air Force Vision 2020:
Global Vigilance, Reach & Power. Metoden för att nå ut globalt, kallad
Expeditionary Aerospace Force, intar en central plats i denna vision.
Huvuddelen av flygvapnet delas upp i 10 stycken Aerospace Expeditionary Forces (AEF), som är kompletta styrkepaket avsedda för en operativ chef. Denna uppdelning i 10 AEF utgör också grunden för ett
beredskaps- och rotationssystem. Flygvapnet beskriver idag sig självt
som en ”integrerad flyg/rymdstyrka”.
RMA som begrepp är långt ifrån oomstritt, inte minst i USA. Dels finns
den semantiska diskussionen om det är en revolution eller inte. Det kan
noteras att det officiella budskapet i USA numer brukar använda
begreppet ”omvandling”32 istället för ”revolution”. Som ledstjärna
framhålls snarare visionen (JV2020) än RMA-begreppet i sig. Medan
vissa debattörer menar att satsningarna på RMA inte är tillräckligt
stora, finns även kritiska röster kring den utstakade vägen, de utlovade
effekterna och kostnaderna för nödvändiga system.
Vissa bedömare menar att införandet kommer att ta betydligt längre tid
än vad försvaret ger intryck av och att de ekonomiska ramarna inte
32. Eng. ”Transformation”
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medger de satsningar som är nödvändiga för att fullt ut genomföra
visionerna. Oberoende bedömare menar att ett årligt budgettillskott om
10-15% krävs för att kunna bibehålla dagens styrkenivå, genomföra
nuvarande mängd operationer, och fullfölja redan nu inplanerade satsningar. I pengar krävs c:a 40 miljarder USD mer än nuvarande cirka 300
miljarder USD årligen. Eventuella tillkommande RMA-satsningar, till
exempel i form av höjd ambitionsnivå avseende nationellt missilförsvar,
skulle kräva ytterligare ekonomiska medel, om inte omfattande reduktioner av förband genomförs och att USA kraftigt begränsar ambitionen
vad gäller deltagande i pågående operationer.

Europa
Det finns en klar tendens i Europa att nyttja den tekniska utvecklingen
för att öka den politiska handlingsfriheten och möjligheterna till att
använda väpnade styrkor i en konflikt. Genom en förbättrad informations- och ledningsförmåga, tillsammans med precisionsbekämpning
finns en strävan att minimera egna förluster men även motståndarens
civila skador och förluster.
De europeiska staterna har dock inte utformat militära koncept på det
sätt som USA med sin JV2020 ger uttryck för. Stater som Storbritannien
och Frankrike verkar ta till sig den nya teknikens möjligheter på ett mer
evolutionärt sätt både i militärteoretiska sammanhang och i samband
med utveckling av förband, förmågor samt materielanskaffning. Jämfört
med USA är de europeiska staternas ambitionsnivå begränsad både
nationellt och multinationellt. Den lägre europeiska ambitionsnivån tar
sig bland annat följande uttryck:
Det är troligt att flera europeiska stater anskaffar delar av ett koncept i
syfte att gemensamt uppnå en förmåga som i vissa avseenden kan jämföras med USA. Begränsningar kommer troligen ändå att uppstå inom
områdena strategiska underrättelsesystem, lufttransport- och lufttankningsförmåga där USA även i framtiden förväntas bli dominerande. Beroende på konfliktens storlek och karaktär blir de europeiska
staterna även i framtiden mer eller mindre avhängiga ett stöd från USA
inom dessa funktioner.
Europas strategiska underrättelsetjänst med avancerade spanings-/
underrättelsesystem inklusive satelliter bedöms inte få samma prestanda som USA:s. Detta medför svårigheter att på strategisk nivå
erhålla realtidsförmåga. Genom rätt val av sensorsystem och kombina-
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tioner av sensorsystem kan dock inom ett geografiskt begränsat område
informationsöverlägsenhet skapas. Därmed erhålls förutsättningar för
att ledningen kan ske i realtid på operativ, taktisk och stridsteknisk nivå.
Inom precisionsvapenområdet och nya plattformar kommer satsningarna riktas mot väl identifierade användningsområden. Dessa ges ett
urval av prestanda varvid den nya teknologins alla möjligheter inte
utnyttjas. De äldre plattformar som moderniseras blir inte alla gånger
allsidigt moderniserade.

2.6.4

Territoriellt försvar kontra krishanteringsförmåga

Dagens och morgondagens säkerhetspolitiska situation i Europa uppfattas av de europeiska länderna, inklusive Ryssland, på sådant sätt att
de anser sig behöva mindre och allsidigare försvarsmakter med en delvis ny inriktning. Den säkerhetspolitiska situationen uppfattas innehålla fler fundamentala krav än att enbart motstå ett storanfall mot det
egna territoriet alternativt den egna alliansens gemensamma territorium. Utöver förmågan att värna och skydda det egna landets territorium önskar de europeiska staterna att tillsammans kunna genomföra
stabiliserande åtgärder vilket bland annat innefattar en internationell
krishanteringsförmåga. För att idag och imorgon klara dessa två högst
prioriterade uppgifter, skydda det egna territoriet och kunna delta i
internationell krishantering, skapar de flesta europeiska staterna försvarsmakter som till sin huvuddel består av insatsförband. Insatsförband är till sin karaktär så utformade att de klarar att lösa uppgifter vid
många olika typer av insatser, från försvar av det egna territoriet till deltagande i internationella insatser. Insatserna kan ske såväl inom den
egna nationella ramen som tillsammans med andra staters förband.
Inom NATO är det tydligt efter Försvarsbeslut/försvarsöversyner i
huvuddelen av NATO-länderna att försvar av det egna territoriet nedprioriteras till förmån för gemensamt insatsförsvar i konfliktområden.
NATO-länderna har gemensamt beslutat om snabbinsats/krishanteringsförband och formellt åtagit sig att bidra. Större länder bidrar med
division/er, mindre länder bidrar med brigad/er underställda större
länders divisioner.
NATO:s krigsplanläggning mot artikel 5-uppgifter har inneburit att förbanden indelas i IRF-styrkor (Immediate Reaction Forces), RRF (Rapid
Reaction Forces) och MDF (Main Defence Forces). Per definition har IRF
och RRF-förbanden haft rollen av krishanteringsförband för en insats
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utanför det egna territoriet. De minskade arméerna i USA och Europa
har inneburit att endast IRF/RRF-förbanden är de som nu är gripbara
utan årslånga förberedelser. Vid dagens övergång till insatsstyrkor för
krishantering bygger möjliga volymer och organisationer på dessa
insatsförband. Ungefär 20 av NATO:s ca 70 Europeiska divisioner, kan
utnyttjas för krishantering. I ett längre perspektiv kan även övriga delar
av fältarméerna utnyttjas. Drygt 20% av NATO resurser tillhör icke EUförband.
Många länder har öronmärkt samma förband för insats inom EU Headline Goal eller NATO eller andra multinationella organisationer/styrkor
(”dubbelhattning”). Det pågår en process inom EU och NATO som skall
klarlägga hur samverkan mellan EU och NATO skall se ut respektive
hur fördelning av förband skall genomföras vid beslut om insats.

2.6.5

Personalförsörjning – Värnplikt kontra yrkesförsvar

Historiskt har krigsorganisationen varit dimensionerande för personalförsörjningen. De tidigare stora krigsorganisationerna i Europa krävde
allmän värnplikt. Storleken på de totala krigsorganisationerna har på
grund av rådande avspänning minskat med upp till 50% i västvärlden
det senaste årtiondet. Det finns en tydlig trend, i första hand i Västeuropa, att frångå renodlade traditionella värnpliktssystem och ersätta
dessa med andra personalförsörjningskoncept. Dessa varierar i utformning, men baseras vanligen på frivilliga åtaganden och/eller anställningsavtal, där personalen normalt skriver kontrakt för ett antal år.
Emellertid har några länder bibehållit sin pliktlagstiftning för att vid
behov kunna använda den. USA och Storbritannien har också under det
senaste året tvingats inkalla reservister för att klara sina åtaganden.
Motiven för systemförändringarna varierar mellan olika stater. Som
motiv anges oftast krav på tillgänglighet, främst för internationella
insatser, och krav på ökad professionalism för att behärska alltmer komplexa stridsmiljöer och avancerade materielsystem. Den erforderliga
professionalismen anses därvid uppnås först efter lång utbildnings- och
tjänstgöringstid. Bakomliggande resonemang fokuserar i många fall
även på rättviseaspekter då endast en mindre del av respektive årskull
skulle komma att ianspråktas för militärtjänstgöring. Frågan om det är
ett för stort ingrepp i den enskildes integritet att inkallas med plikt/
tvång mot bakgrund av det begränsade hotet mot egna territorier, diskuteras.
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Resonemanget om konsekvenser för samhället i stort vid en övergång
till mer professionella personalförsörjningssystem inriktas vanligen på
två faktorer: ekonomi och folklig förankring/demokratisk kontroll.
Avseende ekonomi är det av vikt att skilja mellan försvars- och nationalekonomiska effekter. Om de som inte längre erfordras för värnplikt
övergår till alternativa sysselsättningar påverkas samhällsekonomin
positivt. Avseende den folkliga förankringen anses den i många länder
inte gå förlorad om försvarsmaktens verksamhet är känd, uppfattad
som meningsfull och utförs på ett kompetent och professionellt sätt.
Särskild omsorg behöver dock ägnas förutsättningarna för rekrytering
vid ett minskat urval.
Många NATO-länder har eller håller på att övergå till ett personalförsörjningssystem som bygger på yrkesförsvar. Norge, Danmark, Tyskland, Polen, Tjeckien, Ungern, Grekland och Turkiet har ännu kvar olika
former av värnplikt som rekryteringsgrund. Tendensen i dessa länder är
att olika typer av selektiv militärtjänstgöring genomförs samt att andelen värnpliktiga i förbanden minskas till förmån för personal med korttidsanställning. De stater som hittills inte minskat sina
värnpliktsvolymer i så stor utsträckning återfinns i Nordeuropa och
Östeuropa, utanför NATO. Av de EU-länder som inte ingår i NATO är
det enbart Irland som har yrkesarmé.
I försvarsmakter med yrkessoldater är utnyttjandet av förbanden ofta
högt i förhållande till numerären. Speciellt gäller detta där delar av förbanden normalt tjänstgör utomlands i långa perioder. Då personalen
upplever sig överutnyttjad uppstår, främst under högkonjunkturer, ofta
svårigheter att vidmakthålla rekrytering av tillräckligt antal nya soldater
med tillfredsställande meriter och bakgrund. Den ofta återkommande
utlandstjänstgöringen kan gynna nyrekrytering till första kontraktet,
men kan få motsatt effekt med att redan kontrakterad personal som till
exempel bildat familj, ogärna förnyar sina kontrakt. En metod att motverka detta är att attraktiv personal erbjuds olika former av bonus för att
stanna och överskottsgrupper motsvarande för att sluta. Bland annat på
grund av detta har personalkostnadernas andel av budgeten ökat. Erfarenheter från stater som övergått från värnpliktsförsvar till yrkesförsvar
visar även på ett problem med överskott på främst officerare i övergångskedet.
Sammanfattningsvis får mindre krigsorganisationer, ny avancerad teknik samt behoven av att anpassa och utveckla personalens förmåga i
konkreta kriser och situationer till följd att utvecklingen inom flera sta-
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ter går mot olika former av kontraktsanställningar av soldater, inom
eller utom ramen för värnpliktssystemet.

2.6.6

Massförstörelsevapen – spridning och hot

På senare tid har innehav av massförstörelsevapen även börjat att
betraktas som ett asymmetriskt svar som kan avskräcka en motståndare
(stat/allians) med överlägsen konventionell militär förmåga från en
militär intervention. Den stora fokusering som västvärlden - med USA i
spetsen – lägger på förhindrande av spridning av massförstörelsevapen
och missiler kan ytterligare förstärka det uppfattade värdet av ett innehav. De psykologiska skräckfaktorer som är förknippade med massförstörelsevapen är mycket starka i väst, men är stundom överdrivna
(särskilt för kemiska stridsmedel).
Spridning av BC-stridsmedel är svårt att stoppa, eftersom den stora och
expanderande världshandeln blir allt svårare att övervaka. Till detta
kommer ökande skicklighet hos aktörerna att maskera sina inköp och
aktiviteter samt sekundär spridning från stater som uppnått självförsörjning inom något område och som inte deltar i några exportkontrollregimer. Ett annat problem är de snabbt växande tekniska och
vetenskapliga kunskaperna, som är lättåtkomliga via Internet (expertis
kan även arbeta “på distans“ med hjälp av Internet). I princip all utrustning som behövs för produktion av B-stridsmede är av sådan karaktär
att den används även för legitima civila ändamål.
Den tekniska och vetenskapliga utvecklingen har medfört att produktion av BC-stridsmedel inte längre är förbehållet stater, utan kan göras
av organisationer eller enskilda individer.

Kärnvapen
Rysslands och USA:s kärnvapennedrustning styrs idag av START-II
avtalet, som medger vardera parten maximalt 3,500 strategiska
kärnstridsspetsar år 2007, varav 1,750 får vara ubåtsburna. Vidare ska
vissa ICBM utgå år 2003. Övriga ICBM skall senast år 2007 vara
ombyggda så att de endast kan bära en stridsspets.
Förhandlingar pågår om ett nytt avtal där nivåer på mellan 1 500-2.200
stridsspetsar diskuteras. Därefter bedöms ingen fortsatt nedrustning
komma till stånd, eftersom övriga kärnvapenmakters arsenaler då får
ökad strategisk betydelse. Fortsatt nedrustning måste i så fall omfatta
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även dem, vilket skulle innebära en mycket svår, och troligen omöjlig,
politisk process.
Ryssland kommer sannolikt att lägga ökad vikt vid taktiska kärnvapen,
dels för att de strategiska vapenbärarna åldras i rask takt och inte kan
ersättas i tillräcklig numerär ens för att upprätthålla nivån i ett nytt
avtal, dels för att de taktiska kärnvapnen är “bättre“ anpassade för den
ryska militärdoktrinens hotbild som fokuserar på lokala och regionala
konflikter. Framtagande av kärnladdningar med mycket låg sprängstyrka (motsv. 10 - 100 ton TNT) är en möjlig utvecklingsväg som diskuterats. Dessa “mikrokärnvapen“ uppfattas kunna användas som
precisionsvapen med kraftigt minskat radioaktivt nedfall, och med
minskad risk för kärnvapeneskalation. Ett hot om användning av mikrokärnvapen kan också uppfattas som mer trovärdigt än ett hot om insatser med strategiska eller taktiska kärnvapen. Det ska dock betonas att
arbetet med ryska mikrokärnvapen, såvitt kan bedömas, fortfarande
befinner sig på ett teoretiskt plan.
USA kommer att fortsätta utvecklingen av ett nationellt missilförsvar
(NMD). Detta kan leda till att Kina ökar sin pågående
kärnvapenupprustning, vilket i sin tur får konsekvenser för Indiens och
Pakistans kärnvapenarsenaler. USA har under december 2001 ensidigt
sagt upp ABM-avtalet då Washington såg det som föråldrat.
I Mellanöstern kan Iran inneha kärnvapen inom en tioårsperiod. Irak
bedöms fortsätta med sitt kärnvapenprogram, men är påpassat och
anses inte lyckas inom perioden. Israel kan snart ha en andraslagsförmåga genom ubåtsburna kryssningsrobotar. Pakistan, som är det fattigaste och mest instabila land i världen som innehar kärnvapen, bedöms
vara en av de största riskfaktorerna för nukleär proliferation.

Biologiska stridsmedel
Cirka ett dussin stater bedöms idag ha aktiva B-vapenprogram, men
sammanlagt ett hundratal stater har kompetens och utrustning som kan
användas för produktion av B-stridsmedel i större omfattning.
Det omfattande sovjetiska B-vapenprogrammet är officiellt avslutat,
men det råder stor tveksamhet om så verkligen är fallet. Oavsett nuvarande programstatus finns kunskaper, bakterie- och virusstammar samt
produktionsanläggningar kvar i malpåse.

76

PerP_01.book Page 77 Wednesday, April 10, 2002 10:07 AM

RAPPORT 6

OMVÄRLDSUTVECKLING

Den snabba utvecklingen inom biotekniken medger genmodifierade Bstridsmedel (dock inte ”genetiska vapen” mot etniska grupper). Ökad
antibiotika- och/eller vaccinresistens, ökad virulens (sjukdomsframkallande förmåga), ökad livslängd hos organismerna efter utspridning,
produktion av toxiner eller fysiologiska signalsubstanser i “oskyldiga“
bakterier eller hybridvirus som kombinerar smittsamheten hos ett ofarligt virus med dödligheten hos ett annat virus är ett axplock på vad genteknik kan missbrukas till. Kunskaperna kan missbrukas till exempel
för att designa B-agens som slår ut immunsystemet. Utvecklingen av
aerosolläkemedel, exempelvis astmasprayer, underlättar utveckling av
metoder för aerosolspridning av B-stridsmedel, vilket tidigare varit tekniskt mycket svårt.
Under 2001 års andra hälft har B-stridsmedel som terrorvapen aktualiserats i samband med den spridning av mjältbrandsbakterier (Anthrax)
som skett brevledes efter den 11 september. Det är i skrivande stund
inte fastställt vem eller vilken grupp som ligger bakom aktionen men
hotet har tvingat framförallt amerikanska myndigheter till omfattande
saneringsåtgärder .
B-stridsmedel mot djur och växter bedöms bli mer intressanta. De kan
användas för ekonomisk krigföring mot en motståndare, utspridningen
kan göras dolt och förväxlas med naturliga utbrott. Potentialen kan
illustreras med utbrottet av mul- och klövsjuka som drabbade Taiwan
1997, då man tvingades nödslakta 80% av landets svin. Smittkoppsvirus
finns troligen undangömt i flera länder, trots beslut av WHO att alla
virusstammar skall förstöras (förutom vid en förvaringsplats i vardera
Ryssland och USA. Sjukdomen, som är mycket smittsam och orsakar
hög dödlighet, är officiellt utrotad sedan början på 1980-talet. Vaccinationer har inte utförts på många år, och de kvarvarande vaccinlagren är
mycket små. USA har inte räknat bort smittkoppshotet utan har
påbörjat nyproduktion av stora mängder smittkoppsvaccin.
Det går inte att bortse från risken att B-stridsmedel sprids oavsiktligt.
Även defensiv skyddsforskning kräver att man arbetar med de virus och
bakterier (inklusive genetiska förändringar av dessa) som en motståndare misstänks inneha. Detta innebär ett latent hot genom risken för
olyckor eller stölder av bakterie- eller virusstammar. En större risk för
oavsiktliga utsläpp härrör från B-vapenprogram i diktaturer, där
säkerhetsutrustning och arbetarskydd inte är prioriterat.
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Kemiska stridsmedel
Minst 16 stater bedöms idag ha aktiva C-vapenprogram. Ryssland ska
destruera sina stora C-vapenlager inom en 15-årsperiod. Detta kommer
troligen inte att kunna genomföras av främst ekonomiska skäl. Ryssland
har möjlighet att dolt och med kort varsel producera nyutvecklade Cstridsmedel vars utgångsämnen inte finns på C-vapenkonventionens
kontrollistor. Nyutvecklade C-stridsmedel kan även förväntas dyka upp
i andra stater inom en tioårsperiod.
Ett möjligt substitut för C-stridsmedel är fosfororganiska pesticider som
i vissa fall har en toxicitet som närmar sig nervgasernas, och som har
figurerat bland terroristgrupper. Pesticider är lättillgängliga och utsläpp
från pesticid- eller andra kemikalielager genom sabotage eller krigshandlingar är ett hot som måste beaktas vid internationella operationer.
Detta gäller också starka strålkällor som används inom industrier och
sjukvård, men som avsiktligt eller oavsiktligt kan utgöra radiologiska
vapen.
De konventioner och avtal som reglerar nedrustning inom NBC-området utgör ingen heltäckande garanti för att dessa vapen inte kommer att
utvecklas eller lagerhållas i framtiden. B- och toxinvapenkonventionen
från 1972 saknar fortfarande kontrollmekanismer, men en verifikationsregim, om än ineffektiv, kan förväntas inom de närmsta åren. Kemvapenkonventionen trädde i kraft 1997, men dess efterlevnad är
svårbedömd – de ”challenge inspections” som medges i konventionen
vid misstanke om att en stat fuskar, har visat sig vara ett politiskt mycket
känsligt instrument. En framtida mer effektiv kontroll av avtalen inom
B- och C-områdena, som i första hand är beroende av en ökad internationell politisk vilja, kan leda till att nya eller modifierade stridsmedel
utvecklas; stridsmedel som inte täcks av konventionernas texter och
som är svåra att påvisa, t ex genom att de produceras dolt vid ickedeklarerade civila produktionsanläggningar.

Ballistiska missiler och kryssningsrobotar
Utveckling av ballistiska missiler som bärare för massförstörelsevapen
sker i ökande takt i bl. a Iran, Nordkorea, Pakistan, Indien och Syrien.
Av dessa kommer några att ha tillgång till interkontinentala missiler
inom en tioårsperiod. En ny trend är enklare kryssningsrobotar och
andra typer av obemannade flygande farkoster, som nu utvecklas i flera
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länder. Dessa kan leverera BC-stridsmedel och kan produceras i stort
antal till priset av en ballistisk missil.
En del stater i potentiella konfliktområden, särskilt i mellanöstern, har
av varierande skäl inte anslutit sig till de olika konventionerna. Konventionerna omfattar inte heller icke-statliga organisationer, utan här gäller
olika former av nationella lagstiftningar.
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Teknikutveckling

Läsanvisning:
I Detta kapitel redovisas slutsatser från kapitlet ”teknikutveckling” i rapport 5 från Försvarsmaktens perspektivplanering.
En översyn av texten har dock skett inför årets rapport.
Beskrivningen av teknikutvecklingen avser som längst ett 20årsperspektiv och baseras på bl.a. underlag från FoRMA-projektet och FMV.
Syftet med detta kapitel är att av spårbarhetsskäl i stora drag
redogöra för faktorer som bedöms ha påverkan på Försvarsmaktens framtida utformning.
För fullständig text hänvisas till perspektivplaneringens rapport 5.

När man betraktar den framtida teknikutvecklingen utifrån ett 20-årsperspektiv blir osäkerheterna stora, i synnerhet inom området informationsteknik. En prognos inom detta område är dock nödvändig. Det går
inte att bortse från informationsteknikens betydelse för utvecklingen av
de nätverk som bedöms bli helt bestämmande för den fortsatta utvecklingen av militära strategier och optimeringen av de organisationsstrukturer som måste agera på denna ständigt föränderliga arena.
Informationsteknikens utveckling är beroende av materialteknik och
bioteknik. Möjligheten att tillgodogöra sig informationstekniken kommer sannolikt att kräva förändrade ledarskaps- och utbildningsmetoder.
Utvecklingen inom telekommunikationsområdet är snabb och drivs
huvudsakligen av den civila sektorn. En framgångsfaktor för den
snabba civila Internetutvecklingen är möjligheten att förbinda och
blanda domäner som innehåller olika tekniklösningar. Gamla och nya
tekniker kan fungera tillsammans. Nya kan efter hand tillföras, gamla
kan modifieras, avlägsnas eller bytas ut utan att totalfunktionen äventyras.33

33. FoRMA årsrapport 2001; FOI-R--0387--SE
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Teknikutvecklingen kommer att medge en alltmer sofistikerad
nätverksuppbyggnad, vilket är väsentligt för förbättringen av informations- och ledningsförmågan. I nätverken ingår även sensor- och
bekämpningssystem. En effektiv nätverksuppbyggnad förutsätter en
försvarsmaktsgemensam arkitektur för att underlätta systemdesign och
systemutformning av nätverksanspassade försvarsmaktssystem.
Sensor- och nätverksutvecklingen för också med sig en utveckling av
motmedel och en ökad betydelse av IT-säkerhet och informationsoperationer. Kravet på skydd måste åtgärdas genom breda samverkanslösningar. Obemannade farkoster och rymdbaserade system utnyttjas
alltmer. Konventionell bekämpningsförmåga förbättras genom precisionsvapen. Civil teknikutveckling, inte minst inom IT, är av ökad betydelse även för militära applikationer.
Kampen om omvärldsuppfattning och ledningsförmåga intensifieras.
Möjligheter att under ostörda förhållanden se hela slagfältet i nära realtid öppnas. Det enda område där en motståndare även framgent kan
räkna med att förbli dold för upptäckt är under vattnet. Möjligheten att
bevaka rörelser ökar betydelsen av ledningskrigföring. Nätverksbaserade system ökar möjligheterna till snabb bekämpning och uppföljning av verkanseffekt efter upptäckt och identifiering av mål. En
uppbyggnad av nätverk bedöms bli avgörande för den framtida kvalificerade striden. Civil teknik kommer i framtiden alltmer nyttjas i militära system, men militärt specifika behov kvarstår inom vissa
systemområden.
Det ökande beroendet av IT-baserade system ökar också känsligheten
för informationskrigföring inom hela samhället och för ledningskrigföring inom militär verksamhet. Informationskrigföring blir ett nytt fundamentalt strategiskt element.
Slagfältet utvidgas i samtliga dimensioner. Rörligheten och tempot i
den kvalificerade striden ökar. Förutsättningarna för och kraven på att
kunna genomföra gemensamma insatser med mark-, sjö- och
flygförband ökar. Allt fler sensorer och bekämpningssystem utnyttjar
luftrummet och rymden och en utveckling sker mot större andel luftburna förband.
Vapenplattformarnas betydelse som enbart vapenbärare minskar på
lång sikt och får en förändrad betydelse i takt med att tjänstetänkandet
ersätter plattformstänkandet. Plattformen blir således en tjänsteleverantör i egenskap av både kunskaps- och kompetensleverantör som
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levererar olika tjänster. En ökande vikt kommer i framtiden att läggas
vid att dessa plattformar fungerar som uppdateringsbara informationsnoder i nätverk och som resurs för att visa närvaro och hävda nationella
intressen.
Användningen av obemannade farkoster ökar främst i luften men även
på marken samt under havsytan för spaning, kommunikation och
längre fram även offensiva uppgifter. Utvecklingen går på sikt mot kombinerade sensor- och stridsfarkoster.
Bekämpningsförmågan är inte enbart beroende av
Trots reduceringar i dessas numerär kan ändå
bekämpningsförmågan öka bland annat genom
räckviddiga vapen med hög precision och att
bekämpa såväl punktmål som ytmål.

antalet plattformar.
den sammantagna
att använda långpå större avstånd

Hotutvecklingen visar på ett behov av att vidta skyddsåtgärder i ett
betydligt bredare spektrum än tidigare. Bland annat det ökade internationella deltagandet innebär på samma sätt förändrade krav på skyddsåtgärder. Denna utveckling visar på behovet av lösningar som omfattar
breda samverkanslösningar, såväl inom Försvarsmakten, som med
andra aktörer
Utvecklingen inom områdena vapen och explosivämnen samt den
ökande betydelsen av elektromagnetiska vapen, leder till att verkanskraften i framtida vapensystem ökar väsentligt. Hotet mot infrastruktur
och fasta militära mål ökar därmed. Hotet mot rörliga mål varierar med
graden av informationsöverläge, inkluderande signaturanpassningsåtgärder.
De allt kortare tiderna från upptäckt till bekämpning kräver en vidgad
syn på överlevnad och motståndskraft. Skydd av förband och funktioner
skapas genom en kombination av signaturanpassning, vilseledning,
rörlighet samt utnyttjande av sensoraktiverade och ballistiska skydd.
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Samhällsutveckling

Läsanvisning:
Detta kapitel sammanfattar huvuddragen i en längre redovisning som tidigare har framlagts av Försvarsmaktens perspektivplanering. Syftet med detta kapitel är att av spårbarhetsskäl
i stora drag redogöra för de förutsättningar som råder inom
aktuellt område.
För fullständig text hänvisas till perspektivplaneringens rapport 5.

Utvecklingen av Försvarsmakten kommer även fortsättningsvis att vara
starkt beroende av samhällsutvecklingen. Övergången mot ett informationssamhälle och den pågående internationaliseringen, kommer att ge
stora återverkningar även inom den militära organisationen. En tvärgående samverkan mellan militära och civila funktioner blir alltmer
väsentlig. Försvarsmaktens förankring i samhället måste bygga på ett
högt förtroende hos befolkningen. I framtiden kan dock detta förtroende inte förutsättas vara i huvudsak baserad på traditionell
värnpliktstjänstgöring.
Sverige går i snabb takt från att vara ett industrisamhälle till att vara ett
informationssamhälle, invävt i ett internationellt nätverk. Detta innebär
att den infrastruktur som Försvarsmakten skall vara med och skydda,
måste ges en vidare tolkning. De tekniska infrastruktursystemen är
redan idag sårbara och en utveckling mot allt mer avancerade och interdependenta tekniska system, leder till att skyddet av samhällsviktig
infrastruktur, t.ex. kraftförsörjningssektorn, är av avgörande betydelse
för den nationella säkerheten.
Ett högteknologiskt och IT-beroende samhälle som Sverige, måste försvaras även med andra medel än de som i dag disponeras av totalförsvaret. Försvarsmakten måste tillsammans med övriga delar av
totalförsvaret även kunna möta hot och angrepp mot den nya ”elektroniska infrastrukturen” vid sidan om de mer konventionella militära
hoten.
Utvecklingen mot en breddad hot- och riskbild med både stater och
icke-statliga organisationer som aktörer, kräver en ökad samordning av
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militär och civil verksamhet för skydd och verkan. I annat fall skapas en
gråzon som en motståndare kan utnyttja. Lagar och regler måste därför
anpassas för att medge en flexibel insatsförmåga.
Ett framtida totalförsvar bör omfatta skydd mot både funktionella och
territoriella hot och en krishanteringsförmåga för att snabbt kunna återställa ett normaltillstånd i samhället efter svåra påfrestningar.
För att kunna förebygga och motverka nya hot och risker krävs underrättelse-, informations- och ledningssystem integrerade med totalförsvarets övriga funktioner. Systemen måste möjliggöra en god
omvärldsuppfattning och kompatibla sambandssystem är en nödvändighet för att underlätta kommunikationen mellan olika myndigheter.
En samlad överblick över hela risk- och hotspektrumet torde bli allt viktigare för statsmakterna. Förmåga till tvärgående (behovsanpassad)
samordning såväl mellan som inom offentlig förvaltning och samhället i
övrigt kommer att krävas för en effektiv risk- och hothantering. Vikten
av att kunna bibehålla allmänhetens förtroende för informations–
förmågan (såväl ur teknisk som ur mänsklig/psykologisk synvinkel) är i
detta sammanhang av central betydelse.
Samhällets informationsförmåga måste även säkerställas under störda
förhållanden, till exempel i samband med omfattande kommunikations- och kraftförsörjningsstörningar.
Ett led i anpassningen till det vidgade säkerhetsbegreppet, är bildandet
av en ny statlig planeringsmyndighet som bl.a. skall handlägga dessa
frågor utifrån ett totalförsvarsperspektiv. Den nya myndigheten bildas 1
juli 2002 i samband med att Överstyrelsen för Civil Beredskap (ÖCB)
läggs ner.
Den nya infrastrukturen medför också nya möjligheter. Genom att
utnyttja Sveriges industriella kompetens kan Försvarsmakten ges en
hög teknisk nivå. Vid ett hot behöver ett känsligt högteknologiskt samhälle som Sverige en kvalificerad och modern försvarsmakt som tidigt
upptäcker och kan bekämpa en motståndare.
Acceptansen för förluster av människoliv i framtida konflikter påverkar
också vilken typ av Försvarsmakt som bör väljas. I västvärlden finns en
allmän tendens till att inte längre acceptera de förluster som tidigare
krigföringsmetoder byggde på. Hemmaopinionens stöd blir följaktligen
allt viktigare när det gäller att kunna genomföra internationella missioner, särskilt när dessa får karaktären av fredsframtvingande insatser.
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Människan är Försvarsmaktens viktigaste resurs. I en militär konfrontation mellan kvalitativt och kvantitativt jämbördiga motståndare torde
alltjämt stridsmoral och motivation vara den avgörande faktorn för vem
som skall segra. Detta accentuerar behovet av att kontinuerligt försöka
klarlägga trender i samhällsutvecklingen och förändrade krav på hos
individerna.
Genom att en allt mer begränsad del av ungdomarna i varje årskull
genomför värnplikt förändras efterhand karaktären för totalförsvarets
förankring i det svenska samhället. Internationaliseringen och ett mer
heterogent samhälle kan också komma att påverka medborgarnas syn
på innebörden av deras förpliktelser mot samhället. En sådan utveckling påverkar Försvarsmakten bland annat avseende personalförsörjningssystemet. Om dagens värnpliktssystem i huvudsak bibehålls
finns ett behov att minska känslan av orättvisa mellan de som genomför
värnplikt och de övriga. Bland annat krävs att meritvärdet av
värnplikten förbättras, liksom värnpliktens kompensationssystem som
till exempel den ekonomiska ersättningen. Ett förnyat personalförsörjningskoncept som går hand i hand med samhällets utveckling och Försvarsmaktens behov av olika kompetenser blir nödvändigt.
Frågan om till vilken grad samhället blir alltmer sårbart är svårt att
besvara kategoriskt. Utvecklingen inom exempelvis den tekniska infrastrukturen medger möjligheter till en ökad säkerhet, men innehåller
samtidigt även risk för en motsatt utveckling.
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Framtida ”slagfält”

Läsanvisning:
I detta kapitel redovisas slutsatser från kapitlet ”framtida
slagfält” i rapport 5 från Försvarsmaktens perspektivplanering. En översyn av texten har dock skett inför årets rapport.
Syftet med detta kapitel är att av spårbarhetsskäl i stora drag
redogöra för faktorer som bedöms ha påverkan på Försvarsmaktens framtida utformning.
För fullständig text hänvisas till perspektivplaneringens rapport 5.

5.1 Allmänt
Jämfört med tidigare storkrig är konflikter som har ägt rum mot slutet
av 1900-talet kortvariga och lokala. Samtidigt har utvecklingen av både
vapen- och ledningssystemtekniken förändrat både slagfältet och ledningssituationen. Tidigare var fronter och stridsområden geografiskt
begränsade. Den ökade taktiska rörligheten, bland annat med helikoptrar, kombinerat med insatser med modernt attackflyg och precisions
vapen med lång räckvidd innebär att stridshandlingarna kan ske och
sker över allt större områden. Samtidigt har antalet förband blivit färre.
Därmed har fronter och stridsområden blivit allt otydligare.
Soldater och förband riskerar att möta fienden eller bekämpas på platser som förr var relativt säkra – slagfältet har blivit fragmenterat34.
Gränserna mellan de taktiska, operativa och strategiska nivåerna har
blivit otydligare. Det framtida slagfältet kommer också att präglas av
stora inslag av ”normal samhällsstruktur” där män, kvinnor och barn
försöker leva ”normala liv” mitt i konflikten. Detta kräver en ökad förmåga till vad som skulle kunna kallas ”kirurgisk förmåga till insats”.
Denna utspridning, uppsplittring och otydlighet ställer allt större krav
på underrättelse-, sambands- och ledningsfunktionen. Allt mer information måste kunna samlas in, analyseras och omsättas till order. Detta
karakteriseras som en del i den moderna krigsföringen. Den sida som
bäst lyckas utnyttja informationsöverläget får ett övertag. Detta kan
34. ”Militär Ledning; Från Napoleonkrigen till Bosnienkrisen” Marco Smedberg 2001
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sedan användas för att agera så att motståndaren kommer i efterhand
och tvingas att parera.
Det framtida ”slagfältet” rymmer många olika dimensioner varför militära förband kommer att få uppträda i flera olika insatsmiljöer med en
mängd olika aktörer. Den väpnade striden i höga teknologinivåer kommer i hög grad att präglas av en arena där lednings-, informations- och
verkanssystem är sammanbyggda i olika former av nätverk. Deltagandet i t.ex. internationell konflikthantering innebär högre krav på fysisk
närvaro av soldater och en förmåga att lösa uppgifter med olika
våldsnivåer. Asymmetrin mellan olika aktörers militära förmåga kan
innebära att alternativa metoder med terrorinslag blir vanligare.
Den framtida insatsmiljön går inte att beskriva utifrån en enkel förklaringsmodell. Det gamla betraktelsesättet med ett militärt slagfält där
väpnade styrkor utkämpade strider, räcker inte för att beskriva komplexiteten i en framtida konflikt. Alltfler typer av aktörer kommer att
göra sig gällande, den fysiska miljön där strider utkämpas skiljer sig
från varandra, eller blir svåra att definiera och medlen kan skifta från
olika former av massförstörelsevapen, konventionella vapen, till datavirus. Den framtida striden kommer därför att äga rum i en mängd olika
insatsmiljöer.
Framtida säkerhetshot kommer att vara svårbestämbara både avseende
aktörer, deras mål och vilka medel dessa använder. Kraven på militära
stridskrafter kommer att finnas inom ett stort spektrum, alltifrån att
möta ett väpnat angrepp till att bidra till fredskapande åtgärder och att
stärka samhället vid svåra påfrestningar i fred. Det finns därför behov
av att underrättelsefunktionen vidareutvecklar och förfinar analysmetoder avseende de mer eller mindre dolda motiv och intressen som driver
fram konflikter och vilka mål de olika aktörerna kan ha med sitt agerande. En noggrann analys av olika aktörers bakomliggande slutmål är
nödvändig för att avgöra omfattning av och vilka typer av insatser som
krävs för att dämpa eller lösa konflikten.
Den väpnade striden, med förluster av människoliv och fysisk förstörelse av infrastruktur, kommer under överskådlig tid att spela en avgörande roll vid konflikthantering. En viktig effekthöjande faktor kommer
dock vara förmågan att utnyttja informationsoperationer som en integrerad del av den väpnade striden.
Samtidigt som teknikutvecklingen förbättrar förmågan att till exempel
genomföra bekämpning med hög precision, finns det ändå tillfällen då
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det kommer att krävas fysisk närvaro av trupp i hög grad. Inte minst
kommer ett deltagande i internationell konflikthantering att ställa krav
på att militära enheter i form av trupp och/eller vapenplattformar finns
tillgängliga och kan användas för ett brett spektrum av uppgifter. Ytterligare ett exempel på aktuell verkansmiljö är strid i urban miljö och i
bebyggelse.
Skyddsåtgärderna i ett heltäckande skydd kommer att omfatta det
mesta från vacciner mot B-stridsmedel till kontinentala missilförsvarssystem. Trots detta kommer det att vara omöjligt att åstadkomma ett
hundraprocentigt skydd mot alla tänkbara hot i alla olika konfliktsituationer. Detta gäller särskilt om hela samhället, inklusive infrastruktur
och civilbefolkning, skall skyddas.
Västvärldens nuvarande överlägsenhet i konventionell militär styrka
och teknologi gör att en potentiell motståndare kan komma att använda
en strategi med alternativa angreppsmetoder för att nå sina mål. Hot
om eller användning av informationskrigföring och terrorism är exempel på medel för att skapa en för angriparen gynnsam asymmetri i
krigföringen. Användningen av alternativa angreppsmetoder kan också
innebära att militära respektive civila uppgifter och skyddsåtgärder går
in i varandra och blir alltmer svåra att skilja åt. Det är heller inte självklart att de som utnyttjar sådana metoder följer folkrättsliga principer
eller uppträder på ett sätt som gör att de kan betraktas som kombattanter. Denna situation kan göra det komplicerat att inom riket använda
militära förband mot bakgrund av gällande svensk lagstiftning.
Framtida krisers karaktär och förlopp bedöms ställa krav som till exempel inte låter sig beskrivas i sektortermer som till exempel elförsörjning,
räddningstjänst, ordning och säkerhet, militärt försvar med flera. En
anpassning av befintliga regelverk, lagstiftning och samarbetsformer är
därför nödvändig för att möjliggöra en effektiv risk- och hothantering.
Framtidens bredare risk- och hotspektrum visar på nödvändigheten av
att förekommande glapp mellan ansvarsområden i olika sektorer fylls
med ett utvecklat tvärsektoriellt samarbete. Resurser behöver utnyttjas
mer flexibelt för att lösa uppgifter för olika myndigheter inom olika
ansvarsområden.
Kraven på människan i den framtida insatsmiljön kommer att vara
mycket varierande. Den tekniska utvecklingen med informationskrigföring och en förmåga till bekämpning på långa avstånd ökar kraven på
teknisk kompetens men också förmågan att analysera och värdera hel-
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heter för att kunna avgöra var en motståndares svaga punkter finns.
Samtidigt kräver vissa former av konflikthantering att en fysisk närvaro
i flera fall blir nödvändig. Uppträdandet i små enheter innebär en ökad
specialisering där varje medlem avkrävs särskilda kunskaper. Skillnaden mellan olika uppgifter kommer sannolikt att öka, vilket innebär ett
ökat krav på analyser av kravprofiler samt en förfinad urvals- och
bemanningsmetodik av försvarsmaktsanställda.
Etiska dilemman kan komma att uppstå vid mångkulturella konflikthärdar eller krisområden då västs etiska uppfattning diametralt skiljer sig
från den som är förhärskande i krisområdet. Den etiska grundsyn som
finns i västvärlden, bland annat avseende respekten för människovärdet, kommer i dessa situationer att ställa stora krav på val av metoder
och sätt att föra striden, men också på omhändertagandet av kombattanter och icke-kombattanter som skadas eller på andra sätt drabbas av
konflikten. Detta gäller inte minst vid de tillfällen då en aktörs
folkrättsliga ställning är diffus. Detta dilemma har tydliggjorts i samband med interventionen i Afghanistan 2001-2002 och hanteringen av
tillfångatagna Al Qaeda-medlemmar.

5.2 Nätverksbaserad strid
Teknikutvecklingen bidrar till att spännvidden av alternativa handlingsmöjligheter ökar för en angripare, men den ger också en försvarare
ökade möjligheter att få en sådan lägesuppfattning att angrepp lättare
kan upptäckas och avvärjas. Den tekniska utvecklingen kommer att ha
en stor påverkan på den framtida väpnade striden. Genom att bygga
upp ett nätverksbaserat försvar kan stora fördelar erhållas bland annat
genom möjligheterna till att utöva ledning i nära realtid.
Avgörande för framgång, i såväl fred och kris som i krig, är förmågan att
i alla dimensioner snabbt kunna genomföra en avvägd insats med möjlighet till rätt verkan i tid och rum. En effektiv samordning av stridens
grundelement – bekämpning, rörelse och skydd, liksom stöd i form av
logistik och information – är därför nödvändig.
Strid i framförallt höga konfliktnivåer bedöms i huvudsak präglas av
manövertänkande, vilket ställer krav på tagande av initiativ. Detta
möjliggörs genom övertag avseende ledningsförmåga. Därmed skapas
ledningsöverläge genom att bättre än motståndaren upptäcka, bedöma,
fatta beslut och agera. Tillgången på korrekt och användbar information
utgör en av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå ledningsöver-
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läge. I vissa fall kan övertag avseende kritisk information för insatsen
etableras relativt motståndaren och därmed skapa informationsöverläge. Lika viktigt som tillgång på information är emellertid att bedöma
densamma korrekt, att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle samt att omsätta
besluten i agerande så att avsedd verkan uppnås.
Nätverksbaserad strid bedöms innebära en förändring från plattformsorientering mot koncept som mer flexibelt kan länka samman olika
funktioner för att på så sätt öka den samlade förmågan. Med
nätverksidén som grund skapas möjligheten att efter behov sätta samman enheter och komponenter beroende på uppgiften.
Effektökning bedöms erhållas genom ”system av system”, snarare än
genom några få supersystem. Beslutsfattare, informations- och vapensystem skall vara inordnade i en nätverksorganisation – ett nätverk av
nätverk – för att vid behov kunna sammanlänkas. Därigenom kan
synergieffekter uppnås och tillgängliga resurser utnyttjas mer effektivt. Nätverk av nätverk där olika förband, system och komponenter
kan sättas samman och samordnas efter behov förbättrar möjligheterna
att uppnå ett ledningsöverläge. Tekniska system skapas av komponenter med gemensamma och öppna gränsytor. Utveckling underlättas av
att successivt utbyte av komponenter kan ske istället för att hela system
måste bytas ut.
Nätverksbaserad strid kräver en flexibel metodik, inklusive situationsanpassade befälsförhållanden, nätverksbaserad informationsinfrastruktur och personal med hög kompetens.
Den informationsmängd som behöver kunna överföras och tillgodogöras i realtid/nära realtid av i princip samtliga aktörer i den framtida
stridsmiljön, kommer att vara omfattande. Behovet av säkra och robusta
telekommunikationer med hög kapacitet kommer därför att vara stort
liksom kraven på de individer som skall vara skickade att inhämta, prioritera, analysera och hantera informationen. De civila system som är
under utveckling planeras för närvarande inte att byggas på sådant sätt
att de får tillräcklig säkerhet och uthållighet för Försvarsmaktens behov.
Försvarsmakten bör dock följa den civila utvecklingen inom
telekommunikationsområdet och studera alternativa koncept för den
långsiktiga telekommunikationsförsörjningen och pröva dessa.
De beslutssituationer som är aktuella i alla framtida konfliktmiljöer
kännetecknas av att problemen är ostrukturerade, att det råder osäkerhet, att dynamiken är hög, tidspressen är stor, att flera aktörer är
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involverade och att fattade beslut kan få omfattande konsekvenser. I
denna miljö räcker det inte med att det finns tillgång till information.
Det måste också finnas ett robust och väl fungerande beslutsstöd som
kan hjälpa beslutsfattare att urskilja väsentligheter i allt underlag som
kan erbjudas.
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Överväganden, idébilder och fördjupningsområden

Läsanvisning:
Kapitlet beskriver mer i detalj arbetsgången under årets perspektivplanering och de resultat som härvid framkommit.
Beskrivning av årets arbete är en utförligare redovisning som
utgår från kapitel 1.3.
En stor del av kapitel 6 avhandlar olika fördjupningsområden.
Innan respektive fördjupningsområde läses bör inledningen
till kapitel 6 läsas.
Inledningen innehåller en beskrivning av hur idébilder, målbilder och fördjupningsområden hänger ihop. Beskrivningen
av framtagna försvarsmaktsstrukturer kan inte läsas separat.
För att förstå värdet av försvarsmaktsstrukturerna måste inledningen till 6.3 först läsas.

6.1 Inledning
Som tidigare nämnts, skall arbetet inom perspektivplaneringen visa på
olika tänkbara utvecklingsvägar för försvarsmakten i sin helhet. För att
nå detta syfte tas strukturer med olika inriktning, beredskap och
anpassningsförmåga fram i olika tidsperspektiv. Den bortre tidshorisonten (idébildsperspektivet) ligger 20 år framåt i tiden. Den huvudsakliga anledningen till ett så långt tidsperspektiv är att genomgripande
förändringar i Försvarsmakten tar lång tid. Antingen tar det lång tid
från studie till operativt förband (jfr JAS) eller också är vissa system som
anskaffas så dyra att det inte är rimligt att byta ut dem efter några år.
Naturligtvis finns det mängder av åtgärder och materielinköp som inte
skulle kräva särskilt långa tidsperspektiv för att analyseras. Dessa måste
ända beaktas, utan särskilt hög detaljeringsgrad, för att inte skapa en
falsk bild av hur stort utrymme t.ex. ett nytt eldhandvapensystem kan
ta.
Förenklat kan sägas att arbetet i 20-årsperspektivet går ut på att ta fram
olika tänkbara omvärldsutvecklingar och studera hur väl olika försvarsmaktsstrukturer fungerar i dem. Under förra året i perspektivplaneringen lades stor kraft på att studera omvärldsutvecklingar och att
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exemplifiera de militär delarna av omvärldsutvecklingarna i s.k. strategiska typsituationer (STS:er). Dessa finns utförligt beskrivna i ”Strategiska typsituationer i ett tjugoårigt perspektiv” (HKV 2001-03-01 H 23
210:80255) .
Årets arbete har varit inriktat mot strukturframtagning och har haft som
målsättning att ta fram strukturer i 20-årsperspektivet samt att värdera
dem bl.a. mot de strategiska typsituationerna. Detta arbete har kommit
en god bit på väg men är ännu ej helt avslutat.

TN
Målbilder
Försvarsmakten
idag

NL

X

TI

Idébilder
Y

VN

Z

II
VI

Framtagning av underlag
Fördjupningsområden
Figur 2: Beskrivning av sammanhang mellan målbilder, idébilder och fördjupningsområden

Grovt sett har strukturframtagningen bestått av tre faser. En första fas
där olika avgörande variabler har identifierats och kombinerats ihop till
försvarsmaktsidéer. Exempel på variabler är: personalsystem, tillgänglighet och beredskap vid våra stridskrafter, strategiska och operativa
koncept för hur våra stridskrafter utnyttjas. Fas två innebar att funktionskoncept utarbetades och fas tre innebar att olika funktionskoncept
kombinerades ihop till försvarsmaktsstrukturer som var grovt kostnadsberäknade. Fas två innebar ett mellansteg där man i stället för att gå
direkt från en strukturidé till att i en tabell ange hur många förband
som skall finnas av olika typer, i stället beskriver hur olika funktioner
(ibland kallade förmågor, se underbilaga 1 definition av förmåga) skall
utformas. En viktig anledning till att införa detta mellansteg är att
genom att fokusera på en funktion i taget och undersöka vilka förband
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och resurser som skulle behövas för att klara just den funktionen så kan
det leda till mer rationella och innovativa lösningar än annars.
Med andra ord, funktionerna har bland annat som syfte att åstadkomma mer joint-lösningar och bryta upp försvarsgrenstänkande. Funktionerna tjänar också som verktyg för att åstadkomma en mer systematisk värdering av strukturer och bland annat för att stödja utformningen
av strukturer har arbete startat inom ett antal fördjupningsområden.
Valet av fördjupningsområden har gjorts utifrån olika grunder. Det kan
t.ex. vara fråga om stora materielsystem där någon form av beslut kan
förväntas under nästa försvarsbeslutsperiod. Det kan även vara fråga
om områden som kräver omfattande analyser innan det går att se vilken
inverkan de har på en framtida försvarsmaktsstruktur, t.ex. personalförsörjning, anpassning eller materielförsörjningsstrategier. Sammanfattningsvis avser inte fördjupningsområdena att täcka in hela Försvarsmakten ur någon funktionsskärning eller annan indelning. De är
ett antal områden där fördjupad kunskap och fakta behövs inför det
fortsatta arbetet.
Genom att utveckla ett antal strukturer i 20-årsperspektivet och värdera
dem mot olika tänkbara omvärldsutvecklingar byggs en kunskapsmängd upp som bl.a. visar vilka strukturer som passar i olika omvärldar, vilka system och strukturdelar som nästan alltid behövs och vilka
som bara behövs i någon extrem omvärldsutveckling, etc. Under nästa
PerP-år kommer denna kunskap att byggas på genom att flera idébildsstrukturer skapas och kunskapen kommer därefter att utnyttjas för att
identifiera ett antal inriktningar på kommande målbildsstrukturer. Av
stor vikt för det fortsatta målbildsarbetet är därför att få en uppfattning
om läget i Försvarsmakten idag.

6.2 Beskrivning av arbetsgången i årets perspektivplanering
Årets perspektivplanering har haft som ambition att fortsätta det arbete
som redovisats i föregående årsrapport från perspektivplaneringen. Ett
ingångsvärde för årets arbete har varit direktiven för strategisk-, operativ och perspektivplanering i Regeringsbeslut 12 (2001-07-05 ”Ändring av
regleringsbrevet för budgetåret 2001”).
Ett övergripande mål för årets perspektivplanering har varit att bygga
upp kunskap i det tjugoåriga perspektivet samt ta fram idébildsstrukturer. I ett första steg togs en funktionsindelning fram för För-
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svarsmakten. Den omfattar ett 20-tal olika funktioner som redovisas
under följande rubriker:
•

Ledning (innefattar planering, uppföljning av stridskrafter och
bearbetning och analys av underrättelser).

•

Situationsuppfattning (innefattar informationsinhämtning och
skapande av gemensam lägesbild).

•

Verkan (innefattar insats mot materiella och immateriella mål i alla
dimensioner).

•

Stödfunktioner (riktad verkan för att möjliggöra ledning, information och verkan).

Avsikten har varit att ta fram en funktionslista som är praktiskt hanterbara i det kommande arbetet inom perspektivplaneringen. Ett hanterbarhetskrav har varit att det inte skall finns för många funktioner.
Uppdelning i miljöer har genomförts i syfte att ensa uppfattningen om
var olika funktioner verkar.
Beskrivningen av funktioner och olika miljöer finns i underbilaga 2.
Syftet med funktionslistan är dels att den skall användas vid värdering
av försvarsmaktsstrukturer, dels att den skall utgöra grund för skapande av delar till strukturer, så kallade funktionskoncept. Dessa
beskriver olika inriktningar för hur funktionen kan utvecklas på lång
sikt. Funktionskoncepten beskriver viktigare förband och materielsystem samt förmågor och kompetenser, som bedöms behövas för utvecklingen på lång sikt inom respektive funktion. Därefter har
funktionskoncepten utvecklas genom att kostnadsberäknade spelkort
för ingående förband och system tagits fram. Till respektive funktion
har ett antal koncept utarbetats.
Ett arbete har även startats för att se över motståndar- och aktörsbeskrivningar i det tioåriga perspektivet. Beskrivningarna skall ligga till
grund för att fördjupa de strategiska typsituationerna som utgör ett av
flera värderingsinstrument för idé- och målbildsarbete.
Därefter startade ett arbete att ta fram ett antal försvarsmaktsstrukturer
i det tjugoåriga perspektivet. Strukturerna bestod i huvudsak av tre
delar, övergripande idé, strukturidé och ovan nämnda funktionskoncept.
Figur 3: Principiell uppbyggnad av försvarsmaktsstruktur

95

PerP_01.book Page 96 Wednesday, April 10, 2002 10:07 AM

ÖVERVÄGANDEN, IDÉBILDER OCH FÖRDJUPNINGSOMRÅDEN

RAPPORT 6

Övergripande idé beskriver Försvarsmaktens utformning i stort. Den
övergripande idén har tagits fram genom att identifiera ett antal områden av stor vikt för inriktningen av en framtida Försvarsmakt. Områdena är följande: tillgänglighet och beredskap vid våra stridskrafter,
strategiska och operativa koncept för hur våra stridskrafter utnyttjas,
försvarsmaktens profil (beskriver om Försvarsmakten upprätthåller alla
typer av förmågor eller väljer att specialisera sig inom några), vilka
anpassningsprinciper som skall finnas inom Försvarsmakten, olika
grundorganisationskoncept, olika materielförsörjningsprinciper, olika
personalförsörjningssystem och slutligen ekonomiska ramar kopplat till
anpassningsåtgärder. Ovanstående parametrar har därefter varierats
och genomgått en morfologisk analys för att hitta logiskt hållbara kombinationer. Ett antal intressanta kombinationer har därefter valts ut för
att utgöra grund till försvarsmaktsstrukturer.
Nästa steg har varit att ta fram olika strukturidéer. Dessa beskriver sammansättning, balans och ambition mellan och inom försvarsförmåga,
internationell förmåga och anpassningsförmåga. Försvarsförmåga
beskriver de satsningar som görs för att hävda territoriell integritet och
möta väpnat angrepp. Dels anges hur stor del av försvarssatsningen
som bör gå till försvarsförmåga, dels anges hur stor respektive funktion
eller grupp av funktioner bör vara. Internationell förmåga beskriver hur
stor satsning som görs på internationella insatser och mycket grovt vad
dessa består av. Anpassningsförmåga motsvarar de satsningar som görs
för att snabbt kunna förändra Försvarsmakten i någon riktning för att
möta hot och risker i en förändra omvärldsutveckling. Ovanstående
indelning är endast en idémässig inriktning vid strukturframtagning
och går inte att strikt tillämpa ekonomiskt då t.ex. ett förband som är
tänkt för internationell insats även kan användas för att hävda territoriell integritet eller att försvara landet mot väpnat angrepp.
Vissa kombinationer av försvarsförmåga, internationell förmåga och
anpassningsförmåga har med hänsyn taget till STS:er valts ut för det
fortsatta strukturarbetet i det tjugoåriga perspektivet.
Med resultatet från ovan nämnt arbete som bas utvecklades ett antal
strukturer. De finns närmare beskrivna i kapitel 6.3. Strukturerna gavs
medvetet olika inriktningar för ge kunskap om karaktären av olika viljestyrda utformningar. Strukturerna är ur ekonomisk synvinkel grova
utkast då det varken fanns förbands- eller systemspelkort med kostnadsuppgifter eller färdigutvecklade metoder för att beräkna personalbehov och grundorganisation.
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Strukturerna värderades sedan på olika sätt och då främst avseende hur
väl de skulle fungera i en viss STS. Varje struktur värderades mot minst
två STS:er. Avsikten var inte att finna en bästa struktur utan att se hur
väl olika delar av strukturen klarar olika händelser i STS:erna.
För att under nästa år inom perspektivplaneringen kunna öka den ekonomiska säkerheten i framtagna strukturer och för att kunna utveckla
målbildsstrukturer, har ett omfattande arbete inletts med att ta fram
förbands- och systemspelkort med kostnadsuppgifter.
För att förbättra underlaget till strukturarbetet krävs fördjupning inom
vissa områden.
Därför har ett antal fördjupningsområden identifieras där arbete
genomförs för att öka kunskapen och lyfta fram fakta som är relevant för
det fortsatta arbete med idé- och målbilder. Fördjupningsområden finns
beskrivna mer utförligt från kapitel 6.4 och framåt.
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6.3 Försvarsmaktsstrukturer
Läsanvisning:
Detta kapitel beskriver översiktligt de strukturer som framtagits under årets perspektivplanering. För att förstå syftet och
giltigheten hos strukturerna i detta kapitel bör kapitel 6.1 och
6.2 läsas först.
Framtagna strukturer sammanfattas i underbilaga 3.

6.3.1

Inledning

Under året framtagna strukturer grundas på slutsatser från föregående
års perspektivplanering, genomförda studier och styrningar från statsmakterna. Strukturerna bygger på följande bärande tankar:
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•

Ytterst dimensioneras Försvarsmakten för väpnad strid i olika konfliktnivåer, nationellt och internationellt.

•

Försvarsmaktens resurser skall kunna utnyttjas i hela konfliktskalan från fred till krig.

•

Förmågan att deltaga i internationell krishantering skall vara en
naturlig del i Försvarsmaktens profil även i framtiden.

•

Anpassningsförmåga skall utgöra en av grundstenarna för Försvarsmakten i framtiden. Detta består i att kunna genomföra kvalitativa och kvantitativa åtgärder för att kunna möta nya hot och
risker i en förändrad omvärld.

•

Försvarsmakten skall fortsatt utvecklas mot ett nätverksbaserat
försvar. Nätverkstrukturer skall byggas upp på alla nivåer i ledningsstrukturen.

•

Försvarsmakten skall även i framtiden bygga på en hög tekniknivå
vid förband och i system.

•

Verksamheten i Försvarsmakten skall bygga på att skapa förtroende i samhället genom kompetens, kvalitet i utbildning, professi-
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onellt genomförande av insatser och att kunna verka som ett
säkerhetspolitiskt instrument.
•

Utformningen av de framtida försvarsmaktstrukturerna har blivit
mer viljestyrd än tidigare. Den säkerhetspolitiska viljan skall återspeglas i Försvarsmaktens utformning, förmåga och kompetens.

Även om stora resurser måste avsättas för att utveckla Försvarsmakten i
önskad riktning, måste kapacitet finnas över tiden för att kunna verka
inom ramen territoriell integritet och internationella insatser. Försvarsmaktens utveckling omfattar ny krigföring med nätverksbaserat
försvar, ökad tillgänglighet och hantering av den breddade hot- och
riskbilden. Utifrån övergripande idé, strukturidé och funktionskoncept
har ett antal Försvarsmaktsstrukturer med olika inriktningar, beredskap
och anpassningsförmåga i det tjugoåriga perspektivet tagits fram. Alla
framtagna strukturer har kostnadsuppskattats så att totalkostanden för
strukturen ryms inom ramen 36,5 miljarder kronor på årsbasis. För att
minska risken för ej ekonomiskt genomförbara strukturer, har de
genomgående en mindre kvantitet av stridskrafter än dagens insatsorganisation. Strukturerna har även anpassats för att hantera händelser i
olika STS:er. Följande strukturer har legat som grund för årets arbete
(strukturerna redovisas endast övergripande):

Struktur 2020 nationell:
Traditionell struktur med en evolutionär utveckling som tar utgångspunkt från arvet i dagens Försvarsmakt. Tyngdpunkt i strukturen är en
nationell grundläggande försvarsförmåga där luftförsvaret har prioriterats. Strukturen beskriver balansen mellan försvarsförmåga, internationell förmåga och anpassningsförmåga såsom den är idag inom
Försvarsmakten.

Struktur 2020 internationell:
Traditionell struktur med en evolutionär utveckling som tar utgångspunkt från arvet i dagens Försvarsmakt. Tyngdpunkt i strukturen är
förmågan att deltaga i internationell krishantering med i första hand
markstridskrafter. Strukturen beskriver en förändrad balans utifrån
dagens Försvarsmakt där internationell förmåga och anpassningsförmåga har givits ett större utrymme på bekostnad av nationell grundläggande försvarsförmåga som endast omfattar kontroll av luft- och
sjöterritorium.
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Struktur 2020 visionär nationell:
Visionär struktur med en revolutionär utveckling som tar utgångspunkt
i spetssystem i dagens Försvarsmakt. Tyngdpunkt i strukturen är en
nationell grundläggande försvarsförmåga där luftförsvaret har prioriterats. Ledningsstrukturer är förändrade till att kunna verka inom ramen
för behovssammansatta insatsstyrkor. Strukturen beskriver en förändrad balans utifrån dagens Försvarsmakt där anpassningsförmåga
har givits ett större utrymme på bekostnad av nationell grundläggande
försvarsförmåga och internationell förmåga.

Struktur 2020 visionär internationell:
Visionär struktur med en revolutionär utveckling som tar utgångspunkt
i spetssystem i dagens Försvarsmakt. Tyngdpunkt i strukturen är
förmågan att deltaga i internationell krishantering med i första hand
kvalificerade luft- och sjöstridsförband. Ledningsstrukturer är förändrade till att kunna verka inom ramen för behovssammansatta
insatsstyrkor. Strukturen beskriver en förändrad balans utifrån dagens
Försvarsmakt där internationell förmåga har givits ett större utrymme
på bekostnad av nationell grundläggande försvarsförmåga och anpassningsförmåga. Försvarsförmågan omfattar i huvudsak kontroll av luftoch sjöterritorium.

Struktur 2020 utrerad luftförsvar och skydd:
Kombination av en evolutionär utveckling av arvet och visionära
lösningar på förband och materielsystem. Tyngdpunkten i strukturen är
en nationell grundläggande försvarsförmåga där luftförsvar och skydd
mot säkerhetshot, NBC- händelser och IT-hot har prioriterats. Ledningsstrukturer är förändrade till att kunna verka inom ramen för
behovssammansatta insatsstyrkor. Strukturen beskriver balansen mellan försvarsförmåga, internationell förmåga och anpassningsförmåga
såsom den är idag inom Försvarsmakten.

Struktur 2020 agera internationellt:
Visionär struktur med en revolutionär utveckling som tar utgångspunkt
från spetssystem i dagens Försvarsmakt. Tyngdpunkt i strukturen är
förmågan att deltaga i internationell krishantering med ökade möjligheter till att agera offensivt med långräckviddiga system och en ökad
förmåga till att genomföra informationsoperationer. Ledningsstrukturer
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är förändrade till att kunna verka inom ramen för behovssammansatta
insatsstyrkor. Strukturen beskriver en förändrad balans utifrån dagens
Försvarsmakt där internationell förmåga har givits ett större utrymme
på bekostnad av nationell grundläggande försvarsförmåga och anpassningsförmåga.
Sammanställning av försvarsmaktsstrukturer återfinns i underbilaga 3.
Framtagna försvarsmaktsstrukturer skall kunna hantera framtida
stridsmiljöer som kan innehålla en stor spännvidd av konflikter och
befinna sig i gråzon mellan fred och krig. Det svenska samhällets höga
tekniska nivå ger i kombination med internationell samverkan, goda
möjligheter att utveckla ett högteknologiskt försvar med ett brett spektrum av förmågor. Den nya krigföringen och nätverksbaserat försvar
innebär en möjlighet att med teknikens hjälp skapa en bättre balans
mellan informations-, lednings- och verkanssystem och är därmed en
viktig grundsten vid utformningen av framtidens försvarsmakt. Det
internationella samarbetet ökar kraven på en nationell följsamhet i förhållande till omvärlden. Personalförsörjningssystemet måste förse Försvarsmakten med rätt människor och tillräcklig kompetens. Personalen
måste kunna anställas på ett mer flexibelt sätt än idag för att öka
tillgängligheten vid förbanden. Exempel är kontraktsanställning av soldater, förändrad tjänstgöring bland reservofficerare, direktrekrytering
av civil personal. Det innebär att handlingsfriheten ökas i att använda
Försvarsmakten och dess resurser som ett säkerhetspolitiskt instrument

6.3.2

Värdering av Försvarsmaktsstrukturer

Ovanstående strukturer har översiktligt värderats mot minst två STS:er.
Värderingen har haft som syfte att identifiera hur väl olika strukturdelar, förband och system fungerar i olika händelser i framtida konflikt
miljöer. Olika STS:er har här utgjort mätpunkter för de strukturbedömningar som genomförts. Hur väl respektive försvarsmaktstruktur fungerat mot ett STS har analyserats med hjälp av olika värderingsfrågor.
Arbetet har utmynnat i ett bedömt effektbehov av respektive funktionskoncept. Värderingen har påvisat huruvida det prövade konceptet
utgjort en överambition, lagom eller brist på ambition. Notera dels att
vad som bedöms utgöra ”bästa” struktur till stor del är viljestyrt, dels att
värderingen syftade till att bygga upp kunskap om strukturerna. Årets
arbete syftade till att ge underlag för att ta fram nya strukturer.
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De Försvarsmaktsstrukturer som tagits fram har i första hand utgjort
verktyg för att identifiera funktioner som riskerade att bli feldimensionerade.

6.4 Inledning till fördjupningsområden
Läsanvisning:
Detta kapitel beskriver fördjupningsområden som identifierats under årets perspektivplanering. För att förstå syftet med fördjupningsområdena i detta kapitel bör kapitel
6.1, 6.2 och 6.3 läsas först.

Arbetet med fördjupningsområden kommer att bedrivas parallellt med
målbilds- och idébildsframtagningen. Syftet med fördjupningsområdena är att skapa underlag för idébildsarbetet och målbildsarbetet samt
att skapa ny kunskap. Hittills identifierade områden är sådana som i
framtiden bedöms vara kostnadsdrivande och effektbestämmande för
Försvarsmaktens utformning.
Fördjupningsområdena bör inte behandlas enskilt utan är beroende av
varandra och måste därför ses i sin helhet inom en försvarsmaktsstruktur. Nedan följer en redovisning av varje område, där
problemformulering finns redovisad och med teoretiska resonemang
inom området samt i vissa fall en redogörelse till lösning eller förslag till
hur man går vidare inom området. Pågående studier inom försvarsmakten avtappas kontinuerligt och ligger till grund för problematisering, resonemang och slutsatser inom fördjupningsområden.
Slutsatserna används i det kommande idé-, och målbildsarbete bland
annat genom en konkretisering i försvarsmaktsstrukturer under år 2002.
Slutsatserna från arbetet bedöms även ligga till grund för viktiga beslut
som skall tas efter Försvarsbeslutet 2004 i perioden 2005-2007. Exempel
på sådana beslut kan vara, fortsättning på ubåtsprojekt Viking, anskaffning av strategiskt transportflyg, anskaffning av beväpnade helikoptrar,
val av olika utvecklingsalternativ för JAS 39.
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För huvuddelen av fördjupningsområdena är följande värderingsparametrar av stor betydelse:
•

Uthållighet: avser den tid förbandet/systemet kan verka effektivt i
en viss uppgift.

•

Skydd: avser det egenskydd förbandet/systemet har ställt mot det
angivna hot som beskrivs i de strategiska typsituationerna.

•

Effekt: avser den verkan förbandet/systemet kan uppnå i operationsområdet.

•

Kostnad: avser utvecklings-, anskaffnings-, vidmakthållande-,
modifierings-och avvecklingskostnad.

•

Påverkan på andra förband/system

Det kommer att ske en jämförande värdering av de olika förbanden/systemen. Här redovisas på ett översiktligt sätt de för och nackdelar som
finns i de olika förbanden/systemen. Under värderingen av respektive
fördjupningsområde är jämförelsen mellan kostnad och effektivitet en
särskilt viktig parameter. Vid värdering av förband och system måste
även personalresursen vägas in då den påverkar utfallet för vissa
värderingsparametrar. Det kommer dessutom att ske en kontinuerlig
avtappning mellan de olika fördjupningsfrågorna för att säkerställa att
inga avgörande parametrar glöms bort.

6.5 Tillgänglighet hos stridskrafter
Tillgängligheten vid våra stridskrafter kommer att vara av central betydelse i framtiden. Även om hotet om en invasion mot Sverige ter sig
avlägset, krävs att Försvarsmakten i framtiden flexibelt kan utnyttjas för
att trygga svenska intressen. Om regeringen i framtiden skall kunna
använda Försvarsmaktens resurser inom ett bredare spektrum av konflikter krävs handlingsfrihet att verka med stridskrafterna inom ramen
för territoriell integritet, internationella insatser och insatser i vårt
närområde. Idag begränsas tillgänglighet bland annat av förbandens
beredskap, teknisk utformning och vald underhållslösning samt av att
huvuddelen av personalen inte är förbunden att deltaga i andra insatser
än de som ryms inom ramen för nu gällande beredskapslagstiftning.
Exempelvis har regeringen idag inte handlingsfrihet att sätta in insatsförband inom ramen för europeisk krishantering.
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Frågan om hur förband och system skall skapas som regeringen har
handlingsfrihet med inom ramen för Försvarsmaktens samtliga uppgifter, är central för arbetet i perspektivplaneringen. Även om Försvarsmakten är inne i en period av ominriktning och retoriken beskriver
en flexibel insatsorganisation är det tveksamt om tillgängligheten vid
våra stridskrafter ger den handlingsfrihet som efterfrågas. Anledningarna till detta kan vara flera, dels att vi fortfarande har beredskaps- och
personalförsörjningssystem som till stor del är ett arv från invasionsförsvaret, dels den strategi som idag råder för materielförsörjning och som
gör materielprocessen svår att förändra. Försvarsmakten har av tradition fokuserat på utbildning av personal och anskaffning av materiel för
det väpnade angreppet. I praktiken har det inneburit att en stor del av
materielen har förrådsställts för krigsförbandens behov och personalen
har efter genomförd grundutbildning placerats vid ett krigsförband
eller i personalreserven.
Den totala ekonomiska ramen för Försvarsmakten har blivit mindre och
då förbanden skall användas mer måste Försvarsmakten förändra synsätt på hur personalen utbildas och hur materiel anskaffas och underhålls samt hur personal, förband och system används. Allt för att få en
mer kostnadseffektiv hantering av de totala resurserna.
Ett sätt att skapa högre tillgänglighet är att förändra dagens insatsorganisation till att omfatta insatsförband med hög beredskap som skall
kunna hantera behovet av genomförande av insatser i samtliga konfliktnivåer. Som bas för insatsförbanden behövs en grundorganisation som
skall tillgodose nutida och framtida behov avseende volym av förband
och de förmågor och kompetenser som behövs. Dessutom skall en förstärkningsorganisation utgöra en försäkring mot ett försämrat eller förändrat omvärldsläge där nationen Sveriges intressen nationellt och
internationellt är hotat.
Nedan beskrivs de tre delarna utförligare och åskådliggörs i Figur 4.
Vidare ges ett exempel som skall demonstrera hur ett förband kan åsättas varierande beredskapsgrader över tiden. Det förtjänar att påpekas
att indelningen och exemplet är hypoteser på hur en lösning kan vara.
En fördjupning behöver göras för att identifiera och värdera olika faktorers påverkan på ett sådant system och indelningen skall därmed inte
betraktas som en ”färdig lösning”.
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Insatsförband

Försvarsmakten måste på ett effektivt och säkert sätt och med kortare
reaktionstid än idag svara upp mot de uppgifter den kan ställas inför i
en föränderlig omvärld. Sveriges ökande internationella åtaganden till
krishanteringsstyrkor kräver att Försvarsmakten har en hög tillgänglighet och beredskap på de förband som ingår i internationella styrkeregister. Dagens insatsorganisation måste därför förändras för att skapa
möjligheter till en ökad grad av flexibilitet och handlingsfrihet. Genom
att skapa insatsförband som kan inneha en beredskap att inom timmar
eller dagar göras gripbara, skapas en handlingsfrihet att nyttja förband
och system inom ramen för territoriell integritet, internationella insatser och för att stärka samhället. Detta skapar också en möjlighet att
nyttja insatsförbanden i gråzonen mellan fred och krig samt vid ett
potentiellt väpnat angrepp. Innebörden är att Försvarsmakten måste ha
kompletta förband med personal och materiel för att kunna upprätthålla tillräcklig beredskap.
Strävan torde vara att förbanden skall vara så flexibelt utformade att det
inte behöver göras någon skillnad på huruvida insatsförbanden är
avsedda för internationella insatser eller om förbanden skall svara för
exempelvis territoriell integritet. Samtliga förband skall således i så hög
grad som möjligt kunna nyttjas till alla uppgifter. Därmed inte sagt att
alla materiella och personella resurser skall vara anpassade för olika
internationella miljöer då detta riskerar bli kostnadsdrivande.
Den höga beredskapen hos insatsförbanden kräver att all personal
ingående i dessa har någon form av anställning inom Försvarsmakten
med förbindelse att deltaga i Försvarsmaktens samtliga uppgifter. För
officerarnas del bör det ses som en naturlig del i karriären att tjänstgöra
i insatsförband. För övrig personal krävs någon form av anställningseller beredskapskontrakt. Kontrakten måste vara så utformade att tillgången till personalen säkerställs. För Försvarsmakten medför det att
vissa förband finns direkt gripbara för genomförande av insatser,
medan andra kan ha en beredskap att inom timmar eller dagar finnas
tillgängliga beroende på omvärldsläge och vår vilja att deltaga i internationella sammanhang. Ovanstående torde kräva förändringar av nuvarande lagstiftning och personalförsörjningssystem.
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Grundorganisation

För att försörja insatsförbanden med materiel och personal med
tillräcklig kompetens behövs en grundorganisation. I grundorganisationen sker rekrytering, bemanning och utbildning av insatsförband och
de förband som är ämnade för att direkt placeras i förstärkningsorganisationen och som vid behov skall kunna mobiliseras. Grundorganisationen måste vara så dimensionerad att den vid behov mäktar med att
höja tillgängligheten och beredskapen hos förband i förstärkningsorganisationen samt kunna påbörja eller öka produktionen av helt nya förband. Detta i syfte att kunna skapa den volym av förband som behövs
på kort och lång sikt. Den framtida rekryteringsbasen är således dimensionerande för den framtida Försvarsmaktens utseende och inriktning.
Återställning av förband som varit insatsförband sker också i grundorganisationen. Grundorganisationen inkluderar även infrastruktur i
form av skolor, utbildningsanstalter, övningsområden och övrigt stöd.
Grundorganisationen skall även kunna fungera som en experimentverkstad där utveckling, försök, studier och demonstratorprojekt drivs,
allt för att erhålla ny kunskap och utveckla kompetens. Den personal
som tjänstgör i grundorganisationen är bl.a. yrkesofficerare, officerare
som tjänstgör under ett antal år, civila och nyckelpersonal med kontrakt
efter fullgjord utbildning.
Idag sker i mångt och mycket grundläggande soldat- och sjömansutbildning, specifik befattningsutbildning och förbandsutbildning på ett
och samma utbildningsetablissemang och uppdelat försvarsgrens- och
truppslagsvis. Ett annat tankesätt än dagens kan vara att dela upp dessa
utbildningssteg och förlägga dem till separata platser. Den grundläggande utbildningen kan då finnas på ett begränsat antal platser i landet
och dessutom vara försvarsmaktsgemensam. Även befattningsutbildningen kan vara försvarsmaktsgemensam. Utbildningen bedrivs då på
olika kompetenscentra, exempelvis ”Försvarsmaktens luftförsvarscentrum”. Härigenom koncentreras spetskompetens och utbildningen ges hög kvalitet samtidigt som utveckling inom respektive
funktion, genom exempelvis demonstratorprojekt, kan bedrivas på ett
förtjänstfullt sätt. Kompetenscentra tjänar då som en blandning av
utbildnings- och utvecklingsetablissemang.
Ovanstående är bara exempel på hur den nuvarande grundorganisationen kan utvecklas. Olika alternativa grundorganisationsstrukturer
kommer att utvecklas och analyseras i det fortsatta perspektivplane-
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ringsarbetet där exempelvis utökat internationellt samarbete vad gäller
utbildning är ytterligare en parameter att ta hänsyn till.

6.5.3

Förstärkningsorganisation

Den tredje delen i Försvarsmaktens organisation är förstärkningsorganisationen. Dess syfte är att kunna hantera olika typer av anpassningsåtgärder vid ett försämrat omvärldsläge som kan leda till ett omfattande
väpnat angrepp. Förstärkningsorganisationen kan jämställas med en
mobiliseringsorganisation med mobiliseringstider längre än ett år. Förbanden kan utgöras av dels förband som under ett antal år befunnits sig
under genomförande av insats och därefter erhållit en lägre beredskap
och dels de som utbildats direkt mot förstärkningsorganisationen för att
vid behov kunna mobiliseras. De senare utgör kvantitativa och kvalitativa anpassningsåtgärder. Vid behov skall förbanden i förstärkningsorganisationen kunna lyftas upp till insatsförband genom att utbildas i
grundorganisationen. Efter ett antal år övergår förbanden till den lägsta
beredskapsgraden och upplöses till O/E- materiel och personalreserv.
Förstärkningsorganisationen är uppdelad i två kategorier. Den ena
delen består av förband som kan vara tillgängliga för insats efter 1-4 år,
så kallade A1-förband. I dessa finns all nyckelpersonal utbildad och
krigsplacerad. Med nyckelpersonal avses här den personal som det tar
mer än ett år att utbilda, exempelvis officerare och specialister. Vidare
finns materiel och förnödenheter krigsplacerade. Syftet är att kunna
lyfta dessa förband till insatsförband, via grundorganisationen, med
förhållandevis kort varsel och små åtgärder. Den andra delen är förband
som kan vara tillgängliga för insats efter längre tid än 4 år, så kallade
A4-förband. Dessa är inte förband i egentlig mening utan består av personalreserv, personer som tidigare tjänstgjort i Försvarsmakten men
som under lång tid inte varit i tjänst, och viss O/E-materiel och har således den lägsta graden av tillgänglighet. Personalen kan även utgöra
rekryteringsbas för nationella skyddsstyrkorna. Denna uppdelning kan
göras på flera sätt, med olika antal och olika långa tidsintervall, men för
att få enkelhet och överskådlighet har ovan beskrivna uppdelning
gjorts.
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• Förband för TI, >48h ber.
• Förband för VA (--)(Fg 1, >10dgr)
• Förband i beredskap för II, 0-90 dgr
• Förband insatt i II

• Utbildning av all personal
• Utbildning av "helt nya" förband och
förband som skall lyftas från FO
• Kompetensutveckling
• Demonstratorprojekt

Inats
förband

RAPPORT 6

• Fast anställd personal
• Soldater och RO med beredskapskontrakt, 0-90 dgr

Genomförande av insats

GRO

• Fast anställd personal
• YO, RO och soldater under utbildning
• YO, RO och soldater med placering i FO tjänstgör här

Grundorganisationen

Anpassningförband:
A 1:

• Förband tillgängliga efter 1-4 år
• All mtrl och förnödenheter finns krigsplacerade
• Nyckelpersonal (officerare, specialister) är
utbildade och anställda eller under kontrakt.
• Demonstrator "förband"

FO

• Förtidsavgångna YO
• RO
• Personal med kontrakt, 1-4 år
• Peronalreserv

Förstärkningsorganisation

A 4:

• Förband tillgängliga efter 4-10 år
• Viss O/E-mtrl
• Personalreserv
• Demonstrator "förband"

Figur 4: Insatsförband, grundorganisation och förstärkningsorganisation.

Den personal som är krigsplacerad i A1-förbanden kan dels tjänstgöra i
grundorganisationen, genomföra utbildning eller på annat sätt tjänstgöra inom Försvarsmakten och dels vara personal som inte dagligen
tjänstgör i Försvarsmakten utan står under någon form av kontrakt.
Kontrakten kan exempelvis vara utformade så att personalen under en
viss tid förbinder sig att genomgå nödvändig repetitionsutbildning
under kontraktstiden i syfte att vidmakthålla och utveckla kompetenser
och färdigheter samt vid behov även inställa sig om förbandet måste
nyttjas som insatsförband.

6.5.4

Exempel på ett markstridsförbands livscykel

I detta avsnitt exemplifieras indelningen av Försvarsmakten i insatsförband, grundorganisation och förstärkningsorganisation med ett förbands vandring, eller livscykel, genom de tre delarna. Detta
åskådliggörs i figur 5. Förbandet i exemplet är ett mekaniserat förband.
Motsvarande exempel finns även för marin- och flygvapenförband.
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Insatsförband
I

Underhåll
Återställning

GRO

Utbildning

Officerare och del av soldater
stannar kvar som utbildare
och/eller som del i annat förband.

Repetitionsutbildning

II
Anpassningsåtgärd

A1

FO
A4

Figur 5: Exempel på ett markstridsförbands livscykel

Förbandets personal rekryteras och genomgår utbildning och samträning. Anställningskontrakt skrivs med personalen för att säkerställa
bemanningen genom hela livscykeln till dess att förbandet blir ett A4förband. Efter genomförd utbildning i grundorganisationen kan förbandet verka som ett insatsförband (Figur 5, Alt I) med hög beredskap
och tillgänglighet under exempelvis två år. Under denna tid kan förbandet nyttjas i internationella insatser, för territoriell integritet eller för
att förhindra ett begränsat väpnat angrepp mot Sverige, eller då detta
inte är nödvändigt kan exempelvis ytterligare utbildning och övning
genomföras. Vid behov kan förbandet gå ned i grundorganisationen en
kortare tid för underhållsåtgärder.
Efter fullgjord tid som insatsförband går förbandet ner i grundorganisationen för återställning. Den fast anställda personalen går efter återställningen till andra tjänster inom Försvarsmakten, exempelvis som
utbildare i grundorganisationen. Den personal som inte är fast anställd
inom Försvarsmakten följer förbandet ner i förstärkningsorganisationen och förbandet blir ett A1-förband. All personal är fortfarande
krigsplacerad i förbandet trots att de tjänstgör i annan del av Försvarsmakten eller är civila. De följande åren behöver förbandet med
jämna mellanrum övas för att bibehålla dugligheter och färdigheter för
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att vid behov snabbt kunna verka som insatsförband. Den del av personalen som inte är fast anställd i Försvarsmakten bör också kunna beredas möjlighet att förlänga sin tjänstgöring, antingen i ytterligare ett
insatsförband eller som utbildare i grundorganisationen. Väljer personen att tjänstgöra i ytterligare ett insatsförband uppstår en brist i individens ordinarie förband i förstärkningsorganisationen, vilket skapar
krav på grundorganisationen att fylla denna brist med en ny individ
med aktuell profil.
Ett förband kan också utbildas i grundorganisationen utan att nyttjas
som insatsförband. Förbandet är då istället ämnat för förstärkningsorganisationen som en anpassningsåtgärd (Figur 5 Alt II).
Insatsförbandens mängd kan tämligen snabbt ändras genom att tiden
som förbandet är insatsförband kortas eller förlängs. Hur de färdiga förbanden fördelas mellan insatsförband och placering i förstärkningsorganisationen styr både mängden insatsförband och
förband i förstärkningsorganisationen. Förstärkningsorganisationens
storlek och tillgänglighet styrs av hur länge förbanden står kvar som A1förband och hur många förband som varit insatsförband och efter återställning går ner i förstärkningsorganisationen.
Det bör framhållas att ovanstående är ett exempel på hur ett
arméförbands livscykel kan vara utformad. För exempelvis fartygs- och
flygförband kan utformningen vara annorlunda. Vidare bör det påpekas
att många faktorer, såsom materielförsörjning och ekonomi m.m.,
påverkar möjligheten att skapa ett sådant system och en djupare utredning behöver göras innan ett färdigt och realiserbarhetsprövat förslag
kan lämnas.

6.6 Personal- och kompetensförsörjning
6.6.1

Rekrytering till Försvarsmakten

Behovet av personal i den framtida Försvarsmakten ser annorlunda ut
mot vad det har gjort tidigare. Många av de förutsättningar som en gång
motiverade inrättandet av dagens mobiliseringsförsvar samt värnpliktsoch befälsförsörjningssystem har förändrats, däribland den säkerhetspolitiska situationen. Överblickbara framtida behov påvisar att endast
en begränsad del av varje åldersklass behöver grundutbildas. Även teknikutvecklingen gör att Försvarsmaktens tidigare behov av en stor per-
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sonell numerär ändras och går mot färre antal människor men med mer
kvalificerade och specialiserade kompetenser.
En av de viktigaste strategiska frågorna för Försvarsmakten är således
hur rekrytering av personal skall gå till. Försvarsmaktens minskade
behov av antal värnpliktiga gör att de som fullgör sin värnpliktsutbildning måste ha rätt kvalitet. Allt färre i årskullarna har således möjlighet
att genomföra värnplikt och det får till följd att valfriheten att göra sin
värnpliktstjänstgöring kommer att öka. Därför krävs det stora och riktade insatser för att skapa intresse hos just de individer som Försvarsmakten behöver. För att Försvarsmakten skall bli en attraktiv
arbetsgivare behöver ett antal åtgärder vidtas för att skapa de rätta incitamenten för tjänstgöring i Försvarsmakten, av vilka några tänkbara
exempel ges nedan.
Allt fler ungdomar söker sig till eftergymnasial utbildning. Tjänstgöring
i Försvarsmakten får inte betraktas som förlorade år, då man ”tappar
mark” i förhållande till sina jämnåriga kamrater. Ett antal tänkbara
åtgärder för att komma runt det problemet är exempelvis att ett års
tjänstgöring i Försvarsmakten berättigar till ett års fria studiemedel
eller att individen lättare kommer in på svårtillgängliga och attraktiva
utbildningar. För de som väljer att inte studera kan någon form av
”arbetslivspoäng” ges och/eller ekonomisk kompensation.
Den minskade årliga värnpliktskullen ger en minskad rekryteringsbas
till dels bemanning av insatsförbanden och dels officersutbildning och
-karriär. Vad gäller bemanning av insatsförbanden, bör detta mer och
mer ses som en naturlig del av tjänstgöringen i Försvarsmakten, oavsett
om individen är fast anställd eller om man ser Försvarsmakten som en
tillfällig arbetsgivare under ett antal år.
Vad avser rekrytering och utbildning till officer bör en reformering av
både den grundläggande officersutbildningen och synen på skillnaden
mellan yrkesofficer och reservofficer ske. En gemensam grundläggande
officersutbildning och därefter en första tjänstgöring i befattning för alla
officerare och ett flexiblare sätt för officeren att skifta mellan olika
karriärvägar och anställningar inom och utom försvarsmakten, skulle
enklare kunna tillgodose både försvarsmaktens och individens behov.

6.6.2

Rekrytering till internationella insatser

Då Försvarsmaktens framtida uppgifter mer och mer går mot att delta i
internationella insatser, blir det allt viktigare att säkerställa bemanning
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av de styrkor som Sverige anmäler till internationella styrkeregister och
andra militära samarbeten. Att deltaga i internationella insatser är en av
Försvarsmaktens huvuduppgifter och det torde således vara en självklarhet för Försvarsmaktens personal att deltaga i dessa. Men för att det
skall vara tillräckligt attraktivt att deltaga i internationella insatser är
det sannolikt nödvändigt att genomföra ett antal åtgärder.
Vad gäller färdigutbildade värnpliktiga har andelen som varit villiga och
lämpliga för internationella insatser en längre tid legat runt 7-10 %35.
För att höja dessa siffror behövs ett antal åtgärder vidtagas för att höja
de värnpliktigas intresse och öka möjligheterna att nyttja dessa i internationella insatser. Nedan ges några exempel.
•

Förändra attityden redan innan mönstring hos de värnpliktiga.
Detta kräver kraftfulla informationsåtgärder för att ge resultat.
Helst skall informatörerna vara endast något äldre än målgruppen
så att målgruppen kan identifiera sig med informatörerna.

•

Rekryteringssättet bör förändras. ”Hela förband” bör i större
utsträckning än idag rekryteras då detta medför positiva effekter
hos personalen eftersom de känner sina kamrater redan innan
missionen. För att underlätta detta kan villigheten att göra internationell tjänst vara grund för urval vid mönstring. Denna möjlighet
finns inte i dag då utbildning inför internationella insatser ej kan
ske med stöd av den utbildningsplikt som finns inom ramen för
totalförsvarsplikten.36

•

Det bör i ett långsiktigt perspektiv finnas utrymme för vissa lagoch utbildningsförändringar som medger att värnpliktiga får och
kan deltaga i internationella missioner och övningar på ett annat

35. ”Försvarsmaktens Personalförsörjnings- och utbildningssystem för värnpliktiga”, bilaga till
HKV 23 200: 65817 Dokdatum 990519
36. Prop. 2001/2002:11 ”Bättre villkor för totalförsvarspliktiga”.
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och utökat sätt än idag. Detta skulle definitivt få gynnsamma effekter då värnpliktiga på ett annat sätt ser syftet med utbildningen.
•

Det behövs bättre incitament för att deltaga i internationella insatser. Som exempel kan nämnas :
– Ekonomiskt stöd till vidareutbildning.
– Lättare att bli antagen till ”svåråtkomliga” utbildningar.
– Bättre stöd åt familjen, dvs. barnpassning, hemhjälp, försäkringar mm.
– Prioritera blandning av ålder och livserfarenhet inom förbandet.
– Bra omhändertagande av hemvändande med debriefing och
krishantering.

6.6.3

Karriärvägar

Den unika kompetens som officerare besitter i form av militär kunskap i
kombination med förmågan att leda människor i besvärliga och ibland
livsfarliga situationer kommer även i framtiden vara grundläggande.
Officerarnas utbildning och karriärvägar kan däremot behöva reformeras.
Utbildningen torde vara möjlig att effektivisera och en del utbildningssteg tas bort eller läggas i samband med andra utbildningssteg så att
större block fås. Därmed skulle den sammanlagda utbildningstiden i en
officers karriär kortas. Då skulle officeren istället i högre grad kunna
nyttjas i produktionen av förband, i genomförande av insats eller annan
verksamhet. Vidare skulle ett större samarbete med universitet och högskolor kunna vara ett sätt att effektivisera verksamheten. Det nyligen
införda utvecklade officersutbildningssystemet bör dock först få verka
några år innan effekter av detta kan analyseras och förändringar kan
föreslås.
För att i högre grad än i dag ha tillgänglighet med Försvarsmaktens
insatsförband bör tjänstgöring i dessa vara ett naturligt steg i en officers
karriär. Individen måste kompenseras för den olägenhet det innebär
med tjänstgöring utomlands eller att ha hög beredskap för uppgifter
inom ramen för territoriell integritet. Sådana incitament kan vara att
tjänstgöring i insatsförbanden är ett krav för befordran, en högre grundlönenivå och ett tydligt meritvärde av att ha tjänstgjort i dessa förband
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situation

under

Det bör även vara möjligt att göra annan karriär än den vanliga generalistkarriären. Många officerare har ingen direkt ledarroll utan tjänstgör
under delar av karriären i expertbefattningar. För att möjliggöra alternativa karriärvägar måste individuell utveckling och förkovran inom en
specialitet ges jämförbar status som den mer traditionella chefskarriären med motsvarande befattnings- och löneutveckling.
För att på ett bättre sätt nyttja de kompetenser som finns på den civila
marknaden är det nödvändigt för Försvarsmakten att kunna återanställa före detta officerare som under en tid arbetat civilt. För att
säkerställa en hög kompetens inom Försvarsmakten bör det även beredas möjlighet för individer som aldrig tidigare tjänstgjort i Försvarsmakten att ta anställning i Försvarsmakten som militär och i
förekommande fall som officer utan att genomgå den sedvanliga ”långa
vägen”. Efter en anpassad militär utbildning kan individen tjänstgöra
som officer. Kärnpunkten är dock vad den anpassade militära utbildningen innebär och därför är det viktigt att officersutbildningen certifieras på något sätt. Denna väg till officersyrket kommer troligtvis få en
begränsad omfattning men utgör ett exempel på den flexibilitet och
mångfald som personalförsörjningssystemet bör kännetecknas av.
Reservofficerare utgör en viktig del av Försvarsmaktens kompetenstillgång. Reservofficerens unika kombination av officerskompetens och
olika kompetenser hämtade från civilt arbete eller utbildning bör nyttjas på ett effektivt sätt. Försvarsmakten måste kunna dra nytta av de
kunskaper som reservofficeren förvärvat under sin utbildning och
tjänstgöring även i den fredstida verksamheten. En viss tids obligatorisk
tjänstgöring för reservofficeren i insatsförband eller som utbildare i
grundorganisationen efter fullbordad utbildning bör eftersträvas, vilket
gör att bemanning av dessa underlättas.
Det bör också övervägas om Försvarsmakten i framtiden behöver
dagens klara gräns mellan yrkes- och reservofficerare. Om den grundläggande officersutbildningen reformeras, förkortas och certifieras och
ett krav på en första obligatorisk tjänstgöring läggs på officeren kan
detta utgöra en grund för en gemensam yrkeskår. Efter officersexamen
och den första obligatoriska tjänstgöringen, kan individen arbeta
omväxlande inom och utanför försvarsmakten efter egen vilja och försvarsmaktens behov. Då officeren tjänstgör inom försvarsmakten är
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han/hon ”yrkesofficer” och då han/hon arbetar civilt är det som
”reservofficer”. Befordran sker för alla på både militära och relevanta
civila meriter.
För att erhålla nödvändiga och tillräckliga kunskaper och färdigheter för
att kunna handha framtidens mer komplexa system till fullo, krävs troligtvis för många befattningar längre tid för utbildning och övning än
vad dagens värnpliktstjänstgöring kan erbjuda. Det kommer även fortsättningsvis att finnas många befattningar som inte fordrar lika lång
utbildning. Liksom fallet med reservofficerarna är det vitalt för Försvarsmakten att tillvarata kompetensen hos de som nyligen fullgjort
utbildningen för att till exempel säkerställa bemanningen av insatsförband eller att använda i utbildning av förband och personal.

6.6.4

Kompetenser på avrop

Försvarsmakten går mot ett allt större behov av specialistkunskap i olika
former. En del av dessa kompetenser behövs troligen inte i den dagliga
verksamheten utan kommer att nyttjas först i speciella situationer och
under viss tid. För att säkerställa att kompetenserna finns tillgängliga i
rätt tid och på rätt plats behövs ett system där de kan nyttjas på någon
form av avrop.
Vidare bör en aktiv och kontinuerlig ”head-hunting” bedrivas bland
den ökande andelen av befolkningen som inte varit i tjänst i Försvarsmakten för att skapa ett nätverk av nödvändiga kompetenser. En
förutsättning för att detta skall fungera är att individer med kunskaper
som är intressanta för Försvarsmakten ges tillräckliga incitament för att
gå med på att stå till Försvarsmaktens förfogande med kanske kort förberedelsetid. Slutligen kan frivilligorganisationerna utgöra kompletterande komponenter inom vissa områden där det av tradition råder brist
på kompetens inom Försvarsmakten, till exempel ”Frivilliga IT-rörelsen”.

6.7 Anpassning
Anpassning är ett uttryck för att snabbare än vad normal försvarsmaktsutveckling medger kunna förändra Försvarsmakten så att
den kan möta förändrade krav. Det är statsmakternas vilja som ska styra
mot vilka hot- och riskbilder Försvarsmakten ska kunna anpassas. För
att anpassning ska kunna genomföras är det nödvändigt att organisationen har stor förändringsbenägenhet så att framtida krav och
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förväntningar kan mötas på ett lämpligt sätt. Framtiden innebär ett stort
mått av osäkerhet och ett steg i att öka den inneboende anpassningsförmågan och flexibiliteten är bland annat att öka satsningen på demonstratorer, forskning och teknikutveckling (FoT) och studier samt tidiga
faser i materielanskaffning. Därmed kan flera alternativa vägar hållas
öppna och tydliga beslut om vägval ges när så behövs.
En viktig förutsättning för möjliggörandet av Försvarsmaktens utveckling av operativ förmåga inkluderande anpassningsförmåga, är kunskaps- och kompetensuppbyggnad såväl inom humanområdet som
tekniska områden över en stor men väl avvägd bredd. Detta sker genom
Försvarsmaktens och Försvarets forskningsinstitut (FOI) verksamhetsprogram för forskning och teknikutveckling samt genom den studieverksamhet som Totalförsvaret bedriver.
För att uppnå önskvärd förnyelse- och anpassningsförmåga bör dessa
satsningar successivt förstärkas, organisation och arbetssätt utvecklas,
ökad samverkan och nyttiggörandet av civila lösningar utvecklas och
verksamheten bedrivas i ökad omfattning inom ramen för internationell
samverkan.
Anpassning bör ses som en konsekvens av en i Försvarsmakten inneboende anpassningsförmåga som primärt grundas på formerna för planering, organiserande av förband och de tekniska egenskaper som ges åt
Försvarsmaktens system av system i utvecklingsarbetet. Detta är basen
för den kvalitativa kontinuerliga anpassningen.
En kvantitativ och/eller kvalitativ anpassning sker genom beslut (t.ex.
Försvarsbeslut), och anger antingen en ökning eller en minskning av
resurser alternativt utveckling/avveckling av förmåga/kompetens inom
utpekade områden.
Anpassningsförberedelser ska ses som framåtriktade åtgärder för att
kunna möta nya hot- och riskbilder och kan delas in i åtgärder före och
efter beslut om anpassning. Anpassning kan vara utveckling av
förmågor eller kompetenser.
Anpassningsåtgärder syftar till att snabbare än vad normal utveckling
medger kunna ge Försvarsmakten en förändrad förmågeprofil. I dagens
föränderliga värld, inte minst på det tekniska området, synes det i de
flesta fall vara olämpligt att behålla materiel som redan vid
förrådsställandet har begränsad modernitet. Ett sådant förfarande
minskar förutsättningarna för modernisering och utveckling. Möjlighet
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att tillväxa är en del av anpassningsförmågan och endast den materiel
som bedöms vara relevant i framtida insatsmiljöer är aktuell som
tillväxtpotential.
Anpassningsbegreppet bör med naturlighet få konsekvenser för
personalförsörjning, materielförsörjning och strävan efter en stark
förhandlingsposition i internationellt samarbete, t.ex. för att driva krav
om modulär systemarkitektur och ömsesidiga beroenden för avtalsparterna.
Interoperabilitet på teknisk nivå uppnås genom framtagandet av för
Sverige acceptabla standarder och samsyn i fråga om doktrin. Förutsättningar för en successiv anpassning är bl.a. en kontinuerlig uppföljning av omvärldsläget och en långsiktig planeringsprocess vars
bedömningar tar sin utgångspunkt i underlag från forsknings- och
utvecklingsområdet. En bred forsknings- och utvecklingsbas är viktig
för att kunna uppfatta, följa och bedöma trender som påverkar vårt
land. För att anpassa Försvarsmakten krävs därutöver en flexibel organisation med hög förändringsvilja och förändringspotential. Dessutom
ställer det krav på förutseende från statsmakterna.
Ett av flera motiv till att granska anpassningsförberedelser mera noggrant är att det är förknippat med kostnader som ger konsekvenser på
kommande försvarsmaktsstrukturer. Ett viktigt ställningstagande är hur
stor kostnad som kan tillåtas för Försvarsmaktens inneboende anpassningsförmåga. Det kommer sannolikt att vara nödvändigt att prioritera
vissa områden och funktioner före andra (exempelvis de områden där
demonstratorer ska utvecklas). Vilka områden och funktioner som ska
ges en högre prioritet är ytterligare ett viktigt ställningstagande.
Våren år 2002 startar en arbetsgrupp under ledning av Försvarsdepartementet med syfte att studera olika omvärldssituationer som
leder till differentierade former av anpassning. I arbetsgruppen deltar
representanter från Försvarsmakten och Överstyrelsen för civil beredskap. Fyra olika scenarion kommer att analyseras varvid anpassningsbesluten ska definieras. Dessa scenarion separeras i tid från varandra
för att åskådliggöra olika former av anpassningsbeslut. Försvarsmakten
ska i respektive scenario definiera lämpliga åtgärder som, före och efter
anpassningsbeslut, behöver vidtas för att anpassning ska vara genomförbar.
Resultatet kommer att användas i kommande idé- och målbildsarbete.
Målsättningen är att i framtiden kunna konstruera mera flexibla för-
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svarsmaktsstrukturer och därigenom tillmötesgå statsmakternas behov
av att kunna genomföra förändringar på kort och lång sikt
realiserbarhetsprövas.
Begreppet anpassning spänner över ett brett område och har bäring på
de flesta av fördjupningsfrågorna. Frågor rörande tillgänglighet, materielanskaffning, utbildning och ekonomi är särskilt viktiga att föra ur ett
anpassningsperspektiv. Anpassning förutsätter en planering för att öka
duglighet och tillgänglighet av organiserade förband samt en god uppföljning av grundorganisationen och dess kapacitet. Försvarsmakten
behöver också ha en väl utvecklad kompetens avseende bland annat
operationer, taktik, stridsteknik och ledning.
För ytterligare detaljer hänvisas till kap 6.4 ”Tillgänglighet hos stridskrafter”.

6.8 Materielförsörjning
Förändringar i omvärldsläget och omfattning och prioritet av Försvarsmaktens uppgifter har medfört nya förutsättningar för materielförsörjningen. Bland dessa förändringar märks Försvarsmaktens
internationalisering med ökade krav på interoperabilitet och krav på
ökad anpassningsförmåga hos Försvarsmakten. Det senare leder bl.a.
till behov av en ökad handlingsfrihet i materielförsörjningen och behov
av att minska långa bindningstider för att skapa goda förutsättningar
för ominriktning av Försvarsmakten.
Ett sätt att åstadkomma korta bindningstider kan vara att genom direktanskaffning välja färdigutvecklade produkter. Att hålla fler handlingsvägar öppna längre i olika projekt och att fatta beslut så sent som
möjligt leder också till ökad flexibilitet. Det leder sannolikt även till förkortad tid från beslut till färdiga operativt system. Över huvud taget bör
strävan vara att skapa handlingsoptioner. Detta kan exempelvis göras
genom att industrin får utveckla generationer av demonstratorer som
upprätthåller kompetens fram till beslut om anskaffning eller nya projekt på samma kompetensbas. Undantagsvis, och då främst vid stora
internationella samarbetsprojekt, kan handlingsfriheten ökas genom att
teckna optioner för att vid ett senare tillfälle kunna öka antalet av ett
eller flera system.
Deltagandet i fredsfrämjande operationer med åtföljande krav på interoperabilitet medför konsekvenser för den materiel som anskaffas. Särskilt tydligt blir detta för sambands- och ledningssystem där gränsytor
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och meddelandeformat måste överensstämma. Ett sätt att åstadkomma
högre grad av interoperabilitet, till exempel ur underhållsaspekt, är att
utveckla materielsystem i samarbete med andra länder. Detta bör även
leda till lägre utvecklingskostnader för respektive land eftersom flera
parter då är med och delar på utvecklingskostnaden. Det går emellertid
inte att utesluta att internationella samarbetsprojekt kommer i konflikt
med kravet på korta bindningstider och ökad anpassningsförmåga då
internationella projekt ofta har visat sig bli långvariga.
För att förbättra Försvarsmaktens anpassningsförmåga bör en ökad
handlingsfrihet eftersträvas i alla faser av materielförsörjningen. En del
åtgärder som skapar handlingsmöjligheter är förenade med kostnader
och resurser i övrigt - resurser som i stället hade kunnat användas till
anskaffning av materiel. Det vill säga, strävan efter handlingsfrihet kan
leda till att färre system kan anskaffas. I perspektivplanearbetet är det
följaktligen nödvändigt att identifiera olika tankar kring materielförsörjning och bedöma vilka konsekvenser de får för olika försvarsmaktsstrukturer med olika balans mellan insatsförmåga och
anpassningsförmåga. Analysen bör ske såväl ur anpassningssynpunkt
som ur ekonomisk synpunkt.

6.9 Internationellt samarbete
I takt med att det internationella engagemanget ökar, skapas nya möjligheter till samarbete med andra stater och organisationer inom en rad
områden. Detta samarbete skapar möjligheter att erhålla förmågor och
kompetenser som vi saknar eller har brist på. Detta samarbete innebär
sannolikt att Försvarsmakten får högre effekt till en lägre kostnad och
att utbytet upprätthåller kompetens och verksamhet inom områden
som annars inom nationell ram hade varit så små att de hade blivit
underkritiska. Ett väl fungerande samarbete torde också minska spänningar i vår omvärld genom ett ömsesidigt beroende.
Arbetet inom detta fördjupningsområde syftar till att klarlägga tänkbara internationella samarbetsområden i framtiden och beskriva föroch nackdelar med samarbete inom respektive område. Arbetet skall
redovisa vilka konsekvenser som ett ökat internationellt samarbete får
för den nationella förmågan under fred-kris-krig. Processen skall även
beskriva särskilda förutsättningar som krävs samt de ekonomiska konsekvenserna.
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I detta specifika fördjupningsområde tas inte eventuella materielsamarbeten upp eftersom de med anledning av att detta behandlas inom fördjupningsområdet ”materielförsörjning”
Det inledande arbetet har hittills visat på möjliga samarbetsområden
inom sektorerna utbildning, bemanning av staber och skolor, övningsverksamhet, räddningstjänst, övervakning av territorium, logistik i vid
bemärkelse, o.s.v. Vid en granskning av de hittills framtagna områdena
framkommer följande generella faktorer att ta hänsyn till vid bedömning om ett samarbete bör inledas eller inte:
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•

Nationella intressen kan komma i konflikt med ett utökat samarbete (t.ex. inom underrättelse- och säkerhetstjänst, hävdande av
territoriell integritet ).

•

Större krav på interoperabilitet mellan länder och aktörer (t.ex.
inom sektorerna utbildning, procedurer, standard, reglementen,
taktik, teknik, samövning ).

•

Förekomsten av olikheter i länders lagstiftning vad avser tillåtna
samarbetsområden.

•

De positiva effekterna av kunskaps- och kompetensspridning mellan olika länder som en konsekvens av ett ökat internationellt samarbete.

•

Kulturella skillnader och språkproblem kan ge upphov till olika
förutsättningar för olika länder. Dessa skillnader kan initialt resultera i sämre effektivitet.

•

Ökat samarbete skapar ett större beroende. Detta kan innebära
ökad risk om samarbetet upphör men innebär även större förutsättningar för stabilitet som en följdverkan av det ömsesidiga beroendet.

•

Ett ömsesidigt samarbete förutsätter ett utbyte av tjänster. Sverige
har kompetenser och förmågor inom ett antal områden som kan
vara av intresse för samarbetspartners.

•

Kvalitetsmärkning och certifiering av samarbetsområden är nödvändigt för en fortlöpande kvalitetssäkringsprocess.
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6.10 Breddad hot- och riskbild
Med begreppet ”breddade hot- och riskbild” avses vanligen att vi idag
och i framtiden står inför hot som inte är lika entydiga som tidigare.
Hoten mot vår nationella säkerhet utgörs inte längre enbart av en
annan stats stridskrafter. Syftet med fördjupningsområdet är att studera
i vilka situationer Försvarsmaktens resurser kan komma att nyttjas i
framtiden såväl nationellt som internationellt samt vilka konsekvenser
detta får på utformningen av Försvarsmakten.
Fördjupningsområdet räknar med att ta utgångsvärden från den kommande civilpropositionen.

6.11 NBC-frågor
NBC-hoten bedöms kvarstå i perspektivet 10-20 år, resurser finns i
många länder, nya länder och andra aktörer tillkommer, medel och
metoder för spridning av massförstörelsevapen utvecklas.
Det vidgade säkerhetsbegreppet medför att Försvarsmakten måste
kunna förebygga och hantera NBC-händelser i ett bredare spektrum av
konflikter nationellt och internationellt och i samverkan med civila
myndigheter.
NBC-skyddet syftar till att förebygga och hantera NBC-händelser och
därmed att möjliggöra att FM kan agera vid NBC-händelser med bibehållen kapacitet och med handlingsfrihet.
Oavsett om NBC-händelser är aktörsinitierade eller inte kan konsekvenserna bli ytterst omfattande. För att kunna förebygga och hantera
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NBC-hot och minska effekterna av en insats med NBC-stridsmedel
samt kunna operera i NBC-miljöer krävs följande delförmågor:
•

NBC-ledningsförmåga på alla nivåer

•

NBC-underrättelsetjänst

•

förmåga att aktivt reducera hoten

•

system för förvarning, varning och rapportering

•

fysiskt skydd i olika former, individuella och kollektiva

•

indikerings och identifieringsförmåga

•

saneringsförmåga

•

medicinskt skydd och medicinskt omhändertagande

Den sammantagna NBC-skyddsförmågan är en kombination av dessa
delförmågor där sedan attityder, planer, utbildning, övning och kompetens ger den samlade NBC-skyddsförmågan.
Försvarsmakten ska kunna hantera NBC-skyddet i samverkan med
olika ansvariga aktörer i samhället där de olika myndigheterna och
organisationernas sammantagna förmåga utgör samhällets skydd mot
olika typer av NBC-hot.
Syftet med fördjupningsarbetet är att klarlägga hur Försvarsmaktens
framtida NBC-skydd kan vara utformat.
Fördjupningsarbetet avses drivas för att bland annat kunna erhålla
inriktning avseende utveckling av NBC-funktionen i såväl nationellt
som internationellt perspektiv:
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•

Grundläggande principer för NBC-skyddets utformning. T.ex.
avvägningar mellan skydd mot N-, B- resp. C-hotet.

•

Vilka fristående NBC-skyddsresurser bör ingå i Försvarsmakten?

•

Hur bör NBC-skyddet vara utformat på förbandsnivå? Vilken
grundskyddsförmåga/ambition skall alla enheter ha? Skall vissa
förband ha en högre skyddsnivå?

•

Vilka NBC-skyddsresurser ingår
stärkningsorganisation/anpassning?

•

Samverkan och samordning med civila myndigheter avseende
NBC-skydd. Försvarsmaktsresurser kontra civila resurser.

i

insatsorganisation/för-
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6.12 Nätverksbaserat försvar
Studier och rapporter37 har pekat på vikten av att i framtiden övergå till
ett nätverksbaserat försvar för att ta tillvara den effekthöjning som detta
bedöms skapa. Denna utvecklingsinriktning anges även i regeringens
proposition 2001/02:10 ”Fortsatt förnyelse av totalförsvaret” (kapitel
12.2, Utveckling mot nätverksbaserat försvar). Försvarsmaktens utveckling inriktas därför mot nätverksbaserat försvar, med förbättrade möjligheter till samordning mellan funktionerna ledning, underrättelse och
verkan. Utvecklingen av kommunikation och informationsteknik öppnar många möjligheter att förändra våra förband och systems utformning samt sätt att verka för att kunna svara upp mot nya uppgifter och
hot. Med utgångspunkt från detta skall ett antal övergripande områden
belysas under tiden intill Försvarsbeslutet.
•

Vilka uttryck nätverksbaserat försvar kommer att ta sig inom Försvarsmakten

•

Vilka investeringar som kommer att krävas på kort och lång sikt

•

Vilka vinster i effektivitet kommer att göras

I studier brukar nätverket beskrivas som en matris, där komponenter,
förband och system kopplas in i noderna. Detta skall möjliggöra att alla
kan utbyta information med alla och därmed få en ökad förståelse för
stridens syften och en bättre egen situationsuppfattning, vilken i sin tur
medför att egna stridskrafter flexibelt kan sättas in på rätt plats, i rätt tid
och med rätt ambitionsnivå. Detta är själva kärnpunkten i ny krigföring
– att alla resurser kan utnyttjas optimalt i ett nätverk.
Betraktas nätverket i detalj blir bilden mer komplex. För det första bör
det skiljas på tekniskt nätverk och logiskt nätverk. Även dessa nätverk
kan delas upp i flera undernätverk. Till exempel kan ett mindre nätverk
skapas mellan några förband/system för att hantera informationsöverföring i mycket snabba stridssituationer, exempelvis överföring av måldata mellan flygande sensorer och ytstridsfartyg i en
luftmålsbekämpningssituation. Andra nätverk behöver spänna över
stora delar av Försvarsmakten men har å andra sidan inte lika stora krav
på snabbhet, till exempel logistikinformation.

37. Årsapport 2000, FoRMA/LUST, FOI-R-0016-SE, januari 2001 ISSN 1650-1942.
Årsrapport 2001 FoRMA/LUST-BA, FOI-R-0388-SE, januari 2002 ISSN 1650-1942.
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De tekniska nätverken för kommunikation och ledningsstöd skall
medge att kommunikation är möjlig från högsta till lägsta nivå och
tvärtom så att styrning (t.ex. av sambands- och datornät samt verkanssystem) snabbt och säkert kan ske och lägesinsikt förmedlas och byggas
upp. Även om till exempel ÖB ur en teknisk synvinkel kan kommunicera med enskild soldat längst ute i ledet leder troligen kapacitetsskäl
och andra skäl till att olika noder, i detta fall soldaten, måste få olika prioritet. Det är främst information som skall finnas tillgängligt i nätverket,
inte obearbetad sensordata. Viktigt att studera är hur data och informationsflöden styrs, hur ett eller flera basnät (virtuella nät och organisationer) kan skapas, hur behov prioriteras samt hur behörighet, sekretess
och kvalitetsmärkning av informationen hanteras. Flera av dessa områden faller under vad som kan kallas logiska nätverk. Till de
nätverksrelaterade faktorerna räknas även doktriner för nätverk, organisation, mjukvara, beslutsstöd, krav på personliga färdigheter m.m.
I och med införande av principen nätverksbaserat försvar kan och måste
i vissa fall sättet att leda utvecklas.
För att kunna bedöma det nätverksbaserade försvaret samt dess effekttillskott behöver nätverket, dess delar, möjlig uppbyggnadstakt, kostnader samt konsekvenser i övrigt få en fördjupad belysning, vilket avses
genomföras under de närmsta åren. Inom Försvarsmakten pågår för
närvarande framtagandet av Demo 05 som är det första steget mot en
prövning av hur delar av operativ och taktisk insatsledning kan ske i en
nätverksbaserad och tjänsteorienterad försvarsmakt.
I den rådande utvecklingen inom ramen för FM Ledsyst utgör nedanstående delprojekt ramverk genom vilka utvecklingen samordnas och
där de delar som saknas för att nå målbilden identifieras, prioriteras och
utvecklas. Exempel på verksamheter som skall samordnas inom FM
Ledsyst-processerna är forskning- och teknologiutveckling (FoT), studier, experiment, demonstrationer och övningar.
LedsystM omfattar utveckling av lednings- och stabsarbetsmetoder för
ett nätverksbaserat försvar. Metoderna skall skapa förutsättning för en
sammanhållen ledningskedja – från enskild soldat till högsta operativa
ledning. Utvecklingen skall ske samordnat och i interaktion med organisation-, personal- och teknikutveckling. Arbetet syftar även till att
klargöra krav på övriga delar av det ledningssystem som Försvarsmakten behöver för att kunna operera med flexibla, behovssammansatta insatsstyrkor. Doktrin- och metodutvecklingen skapar även
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underlag för prioritering av ledningssystemets utbyggnad och införande.
LedsystT omfattar utveckling av de tekniska delarna i Försvarsmaktens
framtida ledningssystem. Inom LedsystT utvecklas ett antal samverkande tekniska delsystem samt det informationsnätverk och regelverk
som krävs för att möjliggöra ett säkert och kontrollerat informationsutbyte. System som skall ingå är bland annat system för funktionsledning,
spaningssystem, telekommunikationssystem, system för data- och
informationsfusion, IT-försvarssystem samt tekniska beslutsstödssystem och gränsytor mot verkanssystem.
LedsystO skall bereda eventuell vidareutveckling av ledningsorganisationen. Prövning och utveckling av den nya ledningsorganisationen sker
under perioden fram till 2004. En kontinuerlig utvecklingsprocess för
ledningsorganisationen skall skapas.
LedsystP skall skapas för att möta de förändrade krav på kompetenser i
Försvarsmakten som nätverksbaserat försvar innebär. Innehållet i den
ordinarie utbildningen för såväl ledningssystempersonal som övriga
personalkategorier måste anpassas mot ny krigföring och nätverksbaserat försvar.
Resultatet av arbetet inom fördjupningsområdet förväntas inte ge svar
på alla frågor om utformningen av nätverksbaserat försvar, däremot
skall resultatet användas för att så långt som möjligt säkerställa att de
egenskaper som tillskrivs nätverket i olika försvarsmaktsstrukturer korresponderar mot det ekonomiska utrymme som nätverket får i strukturkostnaderna. Resultatet av arbetet inom fördjupningsområdet skall
även kunna tjäna som inriktning för andra arbeten.
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6.13 Informationsoperationer (IO)

Perceptionsstyrning

Ledningskrigföring

CIMIC/CMO
Vilseledning
"Ciliv Affairs"
- t ex UNMIK

Operationssekretess

Psyops

"INFO"

Bekämpning

- Public info/media
- Informationskampanjer

IT-krig

Telekrig

Informationssäkring
Underrättelsetjänst

(Gränserna i modellen ovan är inte absoluta. De olika funktionerna kan ses som exempel komponenter
som helt eller delvis kan ingå i IO.)

Figur 6: IO i såväl politiska, ekonomiska som militära sammanhang

Informationsoperationer (IO) är i princip inget nytt. IO har dock fått en
mer framträdande roll än tidigare då teknikutvecklingen har medfört
att informationssystemen har en större roll i dagens försvarsmaktsstrukturer än tidigare. Den nya krigföringen bygger på informationsöverläge vilket medför att skydd av information och
informationssystem blir centralt. Utvecklingen av massmedia med
världsomspännande nyhetsrapportering dygnet runt och med nästan
omedelbar publicering, har avsevärt ökat betydelsen av psykologiska
operationer och informationstjänst.
Attacker mot informationssystem behöver inte kräva stora resurser.
Detta medför att antalet aktörer som kan utföra attacker är stort; ITattacker kan i detta avseende vara ett ”fattigmansvapen”. Denna
angreppsform kan i många fall vara mycket svår att spåra vilket bl.a.
medför att dessa attacker kan nyttjas för dolda angrepp vid låga konfliktnivåer.
Den snabba metod- och teknikutvecklingen gör det mycket svårt att
idag ge en detaljerad beskrivning av hur försvarsmaktens förmåga att
utöva informationsoperationer skall utformas. Det är dock viktigt att
redan nu tydliggöra ambitionen och avdela ekonomiskt utrymme för
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den fortsatta utvecklingen inom sektorn. Den exakta utformningen av
våra insatser inom området blir därefter föremål för successiva beslut.
Utvecklingen av egen förmåga att genomföra informationsoperationer
har under året studerats genom en särskild studie. Studiens preliminära resultat visar på ett antal områden där Försvarsmakten bör öka sin
förmåga.
•

Informationsöverläge – Säkerställa egen information och påverka
motståndarens.

•

Psykologiska operationer och informationstjänst

•

Underrättelsetjänst inom ramen för IO

•

IT-krigföring

Resultaten från studien kommer att utvecklas vidare och under 2002
värderas i målbildsarbetet. Under målbildsarbetet kommer olika IOkoncept att värderas. Framtagna spelkort kommer att utvecklas med
hänsyn till vid spelen dragna slutsatser.

6.14 Markstridsförband
Som en konsekvens av det förändrade omvärldsläget och de därtill förändrade uppgifterna för Försvarsmakten, finns det ett behov av en fördjupning avseende utformningen av de framtida markstridsförbanden.
Många trender är gemensamma för tekniskt utvecklade länders markstridskrafter, deras uppträdande, organisation, utrustning och bedömning av vilka konflikter där de är (eller förväntas bli) inblandade.
Framförallt kan följande trender iakttas:
•

En utbyggnad av koncept som baseras på nätverk. Detta sker som
en direkt följdverkan av den ökade betoningen på modern kommunikationsteknik och IT.

•

En utveckling som i allt större omfattning leder mot försvarsgrensgemensamma samt flernationella operationer och
lösningar. Honnörsorden är i dessa sammanhang “combined and
joint” samt interoperabilitet.

•

En växande professionalisering på bekostnad av värnpliktssystemen. Denna utveckling sker samtidigt som önskan att engagera
reservförband eller kontraktspersonal i fredsfrämjande insatser
ökar. Att rekrytera och behålla tillräckligt med personal av rätt kva-
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litet bedöms dock även fortsättningsvis vara svårt för många länder.
•

Låg förlusttålighet och stor hänsyn till sidoskador (collateral
damage). Denna utveckling har inneburit en ökad betydelse av
precisionsvapen.

•

Införande av obemannade farkoster.

•

Expeditionskrigföring och ”out of area operations” vilket ökar
betydelsen av lättrörliga enheter och resurser för att transportera
dessa.

•

Insatser i urbaniserad miljö.

•

Ett fortsatt utglesat slagfält och därmed ett behov av förmåga att
kunna uppträda på detta fragmenterade slagfält.

USA leder i många avseenden utvecklingen inom markstridsområdet
och har under de senaste åren ändrat sin strategi för utveckling av
armén. Huvudspåret för US Army, med sin objective force, är en medeltung armé. Detta till skillnad mot den tidigare tunga armén som var
sammansatt av förband med stort inslag av stridsvagnar samt en viss
andel lätta förband (t.ex. luftlandsättnings-, jägar- och specialförband).
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Översikt av utvecklingen i US Army på vägen mot Objective Force och
Furure Combat Systems (FCS), via Interim Brigade Combat Teams (IBCT).
Uppdelningen efter förbandens tyngd, light – medium – heavy, framgår med
exempel på förbandstyper och materielinnehåll. Fokus ligger på utveckling
av medeltunga förband, mer transporterbara och logiskt mindre krävande
än de hittillsvarande tunga förbandstyperna, men med bättre (och succesivt
ökande) skydd och eldkraft än de traditionella lätta förbanden.

Figur 7: Översikt av utvecklingen i U. S. Army
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De tunga förbanden har visat sig för svårtransporterade för dagens konflikter samtidigt som de existerande lätta förbanden har för liten eldkraft och för låg skyddsnivå för många situationer. Målsättningen är
därför att uppnå högre transporterbarhet, samtidigt som de framtida
brigaderna skall ha mycket hög eldkraft och god skyddsnivå. Denna
utveckling skall bl.a. möjliggöras med hjälp av future combat system(s),
FCS, vilket är ett helt koncept (system av system) som utvecklas från
grunden med nya teknologier.
I många avseenden kan man säga att U.S. Armys nya inriktning innebär
att den blir mer lik den amerikanska marinkårens, även om inriktningen inte uttrycks på detta sätt. Betoningen tycks ligga mer på brigader än divisioner, vilket torde vara en avspegling av den
förbandsmängd som USA oftast är berett att sätta in på marken i olika
konflikter. Dessutom skapas en flexibilitet att möta olika stridssituationer.
Marinkåren följer i stora drag sin sedan tidigare utstakade kurs. Denna
innebär främst en anskaffning av system som gör det möjligt att kunna
sätta in styrkor från fartyg direkt i insats och direkt mot de operativa
målen. På utvecklingssidan har marinkåren också sedan ett antal år
gjort tydligare satsningar på strid i urbaniserad miljö än armén.
Inom EU torde Storbritannien vara det land vars armé har behövt ändras minst efter det kalla krigets slut. En utveckling sker mot förstärkning
av mekaniserat infanteri både i förhållande till lätt infanteri och till
tunga mekaniserade förband.
Nederländerna har en utveckling som påminner om den i Storbritannien och de två länderna har också ett väletablerat samarbete, inte
minst avseende marinkårsförband. Den stora satsningen är f.n. en luftburen styrka som förses med samma attackhelikoptrar som den brittiska luftburna brigaden (AH-64D Apache).
Belgien har diskuterat att helt överge tunga pansarförband inklusive
stridsvagnar och satsa på en armé bestående av främst hjulgående
mekaniserat infanteri. 38.
Utgående från ovanstående bakgrundsresonemang och den omvärldsutveckling som beskrivs i de framtagna strategiska typsituationerna,
38. Redaktörer Olof Söderqvist, Tore Isacson FoRMA/Perp Stöd till Perspektivplaneringen Årsrapport 2001, FOI-R—0387—SE, januari 2002 ISSN 1650-1942 Underlagsrapport Kap 8.2.2 Allmänna trender och utveckling i andra länder sid 67-70
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finns det behov av en utveckling av Försvarsmaktens nuvarande markstridsförband.
Fördjupningsarbetet syftar till att studera framtida utvecklingsmöjligheter som kan utgöra grund för markförbandens utformning i ett 20årigt perspektiv (idébildsperspektivet). Arbetet genomförs sett ur både
ett nationellt och internationellt perspektiv och utifrån olika konfliktnivåer - från fred till krig.
Fördjupningsarbetet är avsett att drivas för att bland annat kunna
erhålla inriktning avseende:

130

•

Förhållande mellan direkt- och indirekt bekämpning. Arméstridskrafterna domineras idag av system för direkt eld och direkt
bekämpning. Inslaget av indirekta system, dvs. system där utskjutningsplattformen och beslutsnivån/beställaren är separerade, är
begränsat. De indirekta systemen visar dock stor förmåga att
genomföra bekämpning med hög ambition och inte enbart som
understödsvapen. Utvecklingen pekar mot att denna trend kommer att fortsätta.

•

Förhållandet mellan tunga, medeltunga och lätta markstridsförband. Vilken sammansättning det skall finnas inom markstridskrafterna och hur förbanden skall transporteras. Det är i detta
sammanhang av intresse att utforska utvecklingsmöjligheterna för
markstridsförbanden inom verkansområdet.

•

De tekniska utvecklingsmöjligheterna för den enskilda soldaten.
Som exempel kan nämnas hur den enskilde soldaten kan utrustas
med avseende på bland annat kommunikations- och sensorutrustning.

•

Vilka förmågor som kan behövas i framtida verkansmiljöer, inte
minst urban miljö samt inom ramen för internationella förhållanden. Såväl nationellt som internationellt finns det ett behov av att
se över frågan om markstridsförband för ordnings- och
säkerhetsuppgifter.

•

Övergripande krav på markstridsförbanden i en framtida
nätverksbaserad insatsmiljö.

•

Gemensamma utvecklingsmöjligheter för mark- och amfibiestridskrafter.

•

Luftburen förmåga ur ett svenskt perspektiv.
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På kort sikt kommer ovanstående inriktningar att belysas genom
avtappning från pågående studieverksamhet och publikationer. Tidigare nämnda internationella utvecklingstrender bör värderas i perspektivarbetet i syfte att finna förändringsmöjligheter för Försvarsmakten.
På längre sikt kommer markstridskoncept med olika inriktning att
utvecklas. Detta kommer att ske genom att de framtagna idébildsstrukturerna värderas utifrån svaren från underlagsframtagningen. Markstridskoncepten kommer att behandla aspekter från krishantering,
förmåga att möta asymmetriska hot till förmågan att utöva väpnad strid.

6.15 Nationella skyddsstyrkors framtida inriktning
Enligt rådande bedömning är risken för att en större konflikt under den
närmsta 10-årsperioden kan beröra vårt territorium mindre sannolik.
Detta innebär att förmågan inom ramen för väpnat angrepp att genomföra väpnad strid av mer komplex natur, kan tillåtas vara begränsad
under denna tidsperiod. Det är dock väsentligt att det över tiden finns
en grundstruktur från vilken olika former av anpassningsåtgärder kan
ta sin utgångspunkt.
Hemvärnsförbanden kommer även i framtiden att vara den viktigaste
komponenten i de nationella skyddsstyrkorna med hänsyn till den initiala effekt de kan åstadkomma. På kort tid kan ett försvar av viktiga platser, anläggningar och befolkningscentra uppnås. Personalen är
dessutom väl förtrogen med geografi och andra lokala betingelser.
Hemvärnsförbanden skiljer sig också väsentligt från övriga förband då
personalen utgörs av frivilligt rekryterade personer och finns representerade över hela nationens yta, vilket stärker folkförankringen. Hemvärnets effekt bygger emellertid till stor del på eldhandvapen och lätta
understödsvapen vilket ger en begränsad effekt mot exempelvis fjärrstridsmedel.
Övriga förband som tillhör de nationella skyddsstyrkorna har lägre
beredskap och kan därför inte uppnå samma initiala effekt som
hemvärnsförbanden. Dessa förband ska inte heller utgöra en förstärkningsorganisation till hemvärnsförbanden i det längre perspektivet (10 år och senare), utan vara ett komplement till dessa. Detta
innebär konkret att lösa de uppgifter som hemvärnsförbanden inte är
utbildade för.
De nationella skyddsstyrkorna ska utgöra ett stöd åt insatsförbanden
vid lösande av de mest kvalificerade uppgifterna. Exempel på stöd kan
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vara att försvara befolkningscentra och geografiskt viktiga platser samt
informationsutbyte i syfte att öka omvärldsuppfattningen eller
målutpekning för bekämpning med långräckviddiga vapensystem.
Även försvar av sekundär riktning kan utgöra exempel på stöd åt insatsförbanden.
Påverkan i närtid utgörs bland annat av materielavveckling som får
konsekvenser på förbanden i form av att uppgifter av mer komplex
natur inte är genomförbara. I det längre perspektivet kan materiel
omavvägas och nationella skyddsstyrkor kan ges en högre prioritet.
Detta fördjupningsområde kommer att föreslå framtida uppgifter och
ambitionsnivå för de nationella skyddsstyrkorna. Olika alternativa
utformningar kommer att granskas varvid för- respektive nackdelar
med olika alternativ ska belysas. I arbetet kommer de alternativa
utformningarna att värderas gentemot olika omvärldsbilder (strategiska
typsituationer). En kärnfråga i sammanhanget är i vilken hotmiljö dessa
förband ska kunna uppträda och verka , samt vilken effekt som ska uppnås. Personalförsörjning av nationella skyddsstyrkor och fortsättningsutbildning av personalen ska beaktas.
Fördjupningsområdet kommer att beakta resultatet av Rikshemvärnschefens utredning ”Hemvärnet efter 2004”.
Perspektivplaneringen, militärstrategiska studien och arbetet med krisoch krigsfall samt resultat från fältövningar under år 2002/2003, kommer att ge underlag för den fortsatta utvecklingen av de nationella
skyddsstyrkorna.
I ovan nämnda studier och arbeten kommer olika ambitionsnivåer att
belysas. Spännvidden på ambitionsnivåerna sträcker sig från defensiva
uppgifter i förhandssituationer till mera offensiva uppgifter då förbanden inte befinner sig i någon förhandssituation. En av flera framtida
alternativa utvecklingar av nationella skyddsstyrkor kan vara att kunna
möta ett sabotage/säkerhetshot i låga konfliktnivåer. En sådan utveckling ställer krav på beredskap och lagförändringar.
Arbetet inom detta fördjupningsområde påbörjas under våren 2002.

6.16 Markbaserade Bekämpningssystem
Framtida bekämpningssystem ger nya möjligheter att kunna bekämpa
mål från vitt skilda geografiska positioner samt att kunna kraftsamla
bekämpningen mot vissa ytor, fasta- och rörliga punkter över hela det
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operativa djupet. Möjligheten att flexibelt kunna välja ammunition
(insats) efter måltyp ökar systemens användbarhet. Erfarenheter från
internationella insatser och asymmetrisk krigföring ställer krav på möjligheten att även kunna verka med en kostnadseffektiv vapeninsats mot
en okvalificerad motståndare.
Den indirekta elden har under slutet av 1990-talet ändrat karaktär. Från
att ha givit eldunderstöd åt framryckande förband på slagfälten i exempelvis de båda världskrigen, har de indirekta eldsystemen ökat sin förmåga till precisionsbekämpning av exempelvis enskilda rörliga
plattformar på stort djup med hjälp av olika tekniska sensorer39. Trenden i teknikutvecklingen pekar på att denna förmåga kommer att öka i
framtiden med införandet av NBF40.
När det gäller eldrörsartilleriet pekar utvecklingen mot:
•

Ökad skottvidd upp till 100 km, genom förbättrat basflöde, rakettillsatser och utnyttjande av vingar.

•

Banstyrning och förbättrad precision genom styrning från information av radarinmätning, tröghetsnavigering, GPS eller en kombination av dessa.

•

Ökad verkan mot hårda mål genom införande av måldetekterande
eller målsökande substridsdelar.

•

Olika standarder på plattformsområdet medger att allt inte behöver egenutvecklas, plattformen skall också kunna ledas inom ett
nätverksbaserat försvar

•

Införande av GPS för ökad precision

Exempel på system som suddar ut gränserna mellan direkt och indirekt
eld och vars syfte är att höja effektiviteten på snabbinsatsförband, är
fiberoptiskt styrda robotar. De har idag en räckvidd på 15 km (EFOGM), 41 men kan tänkas få upp till 100 km räckvidd. Systemet karaktäriseras av att det finns en fiberoptisk länk mellan roboten och eldenheten.
39. I kombination med utskjutna minor minskas plattformarnas rörlighet och bekämpningens
effekt kan ökas
40. Redaktörer Olof Söderqvist, Tore Isacson FoRMA/Perp Stöd till Perspektivplaneringen Årsrapport 2001, FOI-R—0387—SE, januari 2002 ISSN 1650-1942 Underlagsrapport Kap 11.2
Inriktning av olika Förbandsgrupper sid 116
41. Enhanced Fiber Optic Guided Missile dessutom finns det ett franskt, tyskt, italienskt samarbete som har en räckvidd på 60 km FMV Tekniska utvecklingstrender FMV Beteckning Analys
23210:2515/2001 sid 53. .
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Navigering till målområdet sker med hjälp av GPS och/eller tröghetsnavigering och skytten kan under robotens flygfas se terrängen fram till
målområdet.
Robotens verkansdelen är en RSV IV42.och är avsedd för att slå ut
stridsfordon och helikoptrar.
När det gäller raketartilleriet så pågår det en fortlöpande utveckling
som leder till nya möjligheter för systemet.43
•

Nytt krut ger längre räckvidd utan ökad kaliber.

•

Mindre spridning tack vare styrning i slutfasen.

•

Nya stridsdelar.

•

Räckviddsökningar.

•

GPS och tröghetsnavigering.

•

Kurskorrektion.

Utvecklingen i det tioåriga perspektivet vad avser robotars navigeringsförmåga, pekar mot förbättrad precision upp till meter. Sensorerna för
målinmätning får bättre upplösning och kombinationen med kraftfullare signalbehandling och förbättrad prestanda för målsökare, innebär
att möjligheterna till vilseledande telemotmedel för försvar mot robotar
minskar.44
Vad gäller utvecklingen av robotar bedöms de bli mer moduluppbyggda
än tidigare. Det innebär att gränserna mellan olika robottyper suddas ut
eftersom samma robot kan avfyras från olika plattformar. Stridsdelen
kan dessutom bytas, utifrån målets beskaffenhet och typ45
I många typer av konflikter och internationella insatser kan motståndaren ha mindre sofistikerad utrustning och beväpning. Många robotsystem har en mycket dyr verkansdel; Det finns därför i framtiden behov av
förhållandevis billiga verkansdelar med precision mot enkla mål. Det är

42. RSV IV är projektilbildande och kan tänkas användas där det krävs lång stand-off och skyddet är begränsat. Inom stand-off för strålbildande RSV kommer inte RSV IV vara konkurrenskraftig vad avser penetrationsförmåga ibid sid 68
43. FMV Tekniska utvecklingstrender FMV Beteckning Analys 23210:2515/2001 sid 72-73
44. ibid sid 71
45. ibid. sid 55
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därför viktigt att en kostnadsanalys i förhållande till erhållen effekt
genomförs vid val av framtida vapen och vapenplattformar.
Det finns behov av en samlad syn på framtida bekämpningssystem,
med olika räckvidd, för att ge underlag till idé- och målbildsarbete inom
ramen för perspektivplaneringen (PerP). Därigenom ges möjlighet till
att på en högre nivå välja framtida vapen och vapenplattformar med
hänsyn taget till bekämpningssystemets totala kostnadseffektivitet.
Detta fördjupningsområde ger underlag för bedömning av bekämpningssystemens effektivitet inom det medel- och långräckviddiga
avståndet.
Syftet med fördjupningsområdet är att skapa underlag till vilka landbaserade medel- till långräckviddiga bekämpningssystem mot mark- och
sjömål som kan inrymmas i försvarsmaktsstrukturer i det 20-åriga perspektivet, sett ur både nationell och internationell synvinkel och i hela
konfliktskalan. Graderad verkan skall beaktas.
Av särskild vikt är frågan om det som idag benämns artilleri/NY skall
vara eldrörsartilleri, raketartilleri, robotar eller en blandning. Försvarsmakten kommer att ha ett arv med sig in i framtiden och i det arvet
ryms det ett antal system som kommer att ha bäring mot framtiden.
Dessa system måste identifieras.
Det blir viktigare med en ökad förmåga till graderad verkan och användandet av alternativa vapenlaster. Det gäller att klarlägga vilka former
av graderad verkan och vilka alternativa vapenlaster som blir aktuella
inom den medellånga – långräckviddiga bekämpningsförmågan. Arbetet inom fördjupningsområdet kommer först genomföra en underlagsframtagning av bland annat pågående studier. Därefter kommer det
underlaget användas för att utveckla och värdera framtagna försvarsmaktsstrukturer.

6.17 Långräckviddiga bekämpningssystem
Fördjupningsområdet långräckviddiga bekämpningssystem är en syntes av fördjupningsområdena ”6.16 markbaserade bekämpningssystem”, ”6.18 beväpnad helikopter”, ”6.20 obemannade farkoster”, ” 6.21
JAS 39 fortsättning”, ”6.22 ubåtsförband” och ”6.23 ytstridsförband”.
Eftersom området utgör en syntes, kommer arbetet starta först när
tillräcklig kunskapsuppbyggnad skett inom dessa andra fördjupningsområden.
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Syftet med fördjupningområdet är inledningsvis att skapa ett underlag
avseende vilka möjligheter och begränsningar olika system har till verkan med långräckviddig bekämpning. Här bör möjligheterna att
ersätta/komplettera direkta bekämpningssystem studeras. Därutöver
bör fördjupningsarbetet leda till att ta fram Försvarsmaktens behov av
långräckviddig bekämpning. Fokus är inledningsvis det 20-åriga perspektivet sett ur både nationell och internationell synvinkel. Hela konfliktskalan och förmågan till graderad verkan bör beaktas. Arbetet skall
belysa vad som är viktigt att uppnå på kort och lång sikt samt vilka system som är kopplade till dessa tidsperspektiv.
En analys bör genomföras i form av en jämförande värdering av olika
plattformars/systems förmåga till verkan med långräckviddig bekämpning. Inom ramen för detta arbete bör framförallt nedanstående frågeställningar besvaras. Den första frågan berör vilka former av graderad
verkan med alternativa vapeninsatser som ryms inom de olika systemen. Därtill bör frågan avseende vilken tillgänglighet och redundans
olika system har studeras. Trender och utvecklingar samt hur andra länder hanterar området skall beaktas. Slutligen bör arbetet leda till att
identifiera inom vilka sensorstrukturer som är nödvändiga kopplat till
långräckviddiga bekämpningssystem. Det krävs också en analys av
vilka måltyper som skall bekämpas, i vilket syfte och vad det kräver för
resurser för att ge tillräcklig operativ effekt. Analysen bör genomföras
såväl för det fallet när Sverige agerar ensamt som när Sverige agerar
tillsammans med andra länder.
Dagens och framtida bekämpningssystem ger nya möjligheter att
kunna bekämpa en motståndares operativt viktiga tillgångar och/eller
gränssättande funktioner mål från vitt skilda geografiska positioner.
Försvarsmakten måste i detta sammanhang kunna kraftsamla långräckviddig bekämpning mot vissa ytor/punkter över hela det operativa djupet. Möjlighet att flexibelt kunna välja verkansdel efter måltyp ökar
även systemens användbarhet. Inom ramen för internationella insatser
framförs krav på allt högre precision för att undvika att skada ickekombattanter; Det kan vidare konstateras att nästan alla mål är tidskritiska.
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6.18 Beväpnade Helikoptrar
Försvarsmakten har vid flera tillfällen konstaterat att det finns behov av
kompletterande bekämpningssystem som dels har hög mobilitet och
dels har stor eldkraft. I detta sammanhang är beväpnade helikoptrar ett
alternativ. Olika studier har genomförts inom detta område och omfattande fakta finns att tillgå men validiteten i dessa rön bör prövas då de i
stor omfattning är baserade på gårdagens hotbild.
Begreppet beväpnade helikopter omfattar per definition ett bredare
bestånd av helikoptrar än vad gruppen attackhelikoptrar gör. Fördjupningsuppgiften skall belysa en bredare användning och skapa en
ur ekonomisk synvinkel bredare beskrivning av olika beväpnade helikoptersystem.
Med beväpnad helikopter avses helikoptersystem som sträcker sig från
särskilt anpassad och tilläggsutrustad spanings/transporthelikopter
ända till specialkonfigurerad attackhelikopter. Attackhelikoptern skiljer
sig mot övriga främst genom att plattformen redan i sin konstruktion är
byggd för sin uppgift. Kännetecknande för attackhelikoptersystem är
förstärkt flygskrov/kropp, redundanta mekaniska och elektriska system,
låg signatur, hög överlevnadsförmåga och långt gången integration av
ingående delsystem.
Övriga helikoptersystem måste kompletteras för att kunna användas
som beväpnad helikopter med vissa begränsningar. Fördelen är att
merutnyttjande kan ske och en variabel kostnadsbild erhålls.
Ett beväpnat helikoptersystem kan generellt sägas vara uppbyggt av tre
huvuddelar:
•

Plattformen, som skall bära sensor- och vapensystem, skapa den
stridstekniska, taktiska och operativa rörligheten samt utgöra
skydd för besättning och elektronik.

•

Sensor- och vapensystem vilka dimensionerar helikoptersystemets
omvärldsuppfattning och bekämpningsförmåga. Dessa utgör de
viktigaste urvalsparametrarna vid taktiska jämförelser mellan
olika system.

•

Övriga tilläggssystem för bl.a. samverkan med egna stridskrafter,
exempel på sådana kan vara ledningssystem, IK-, varnare och motverkanssystem (VMS), etc.
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Typisk beväpning utgörs av:
•

En rörlig automatkanon (akan) monterad i ett torn under nosen
eller en akankapsel monterad i ett balkläge på utsidan av helikoptern.

•

Pansarvärns- eller markmålsrobot.

•

Jaktrobot mot luftmål.

•

Attackraketer mot ytmål.

•

Sjunkbomber och torpeder mot ubåt.

Beväpnade helikoptrar kan uppträda som manöverförband med egen
stridsuppgift. De kan också ingå vid koordinerade insatser med såväl
mark- sjö som luftstridsförband. De bäst anpassade helikoptersystemen
har god förmåga till egen underrättelseinhämtning och möjlighet att
medföra flexibel beväpning. I kombination med sensorer som möjliggör
identifiering av potentiella mål innan bekämpning, utgör beväpnade
helikoptrar mycket lämpliga system för vapeninsats där kraven på precision och säker identifiering av målet är höga. Beväpnade helikoptrar
kan tillsammans med långräckviddigt artilleri och adekvat utrustade
flygstridskrafter komma att ingå i Försvarsmaktens begrepp bekämpningssystem.
Under våren 2001 försköts anskaffningen av 4 st. attackhelikoptrar i
materielplanearbetet och flyttades från planerat 2008-09 till efter 2011.
Synkront med detta utgick även planerat studieförsök med två AH 64D
ur planerna (planerat till 2000-2002). Försvarsmaktens helikopterflottilj
bibehåller en mindre kompetensorganisation för utbildning av såväl
egna förband som övriga förband inom Försvarsmakten för vilka beväpnade helikoptrar bedöms utgöra ett hot. Högkvarterets strategiledning
leder studien Beväpnade helikoptersystem 2002-03.
Dagens beväpnade helikoptrar har kraftig redundans hos de kritiska
systemen. Den framtida utvecklingen går mot ökad signaturanpassning, fler motmedel och kraftigare ballistiskt skydd med bibehållen
eller minskad vikt.
Avioniken utvecklas med integrerade sensor- varnar- och motmedelssystem. Sambandet ombord och med andra förband utvecklas mot att
helikoptern skall kunna ingå i ett nätverk46
46. FMV Tekniska utvecklingstrender FMV Beteckning Analys 23210:2515/2001 Sid 34
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Inom fördjupningsområdet skall underlag om olika typer av beväpnade
helikoptrar med skilda förmågor och användningsområden inhämtas,
jämföras och redovisas. Vidare skall det redovisas hur beväpnade helikoptrar kan komma att komplettera och/eller ersätta andra framtida
bekämpningssystem. Trender och utvecklingar av beväpnade helikoptersystem i andra länder skall studeras.
Särskild vikt läggs vid frågan om andra system/förband kan ge tillräckligt understöd till luftburen förmåga. Konsekvenser för den luftburna
förmågan om det inte ingår beväpnade helikoptrar skall beskrivas. Fördjupningsarbetet skall också på ett överskådligt sätt redovisa de för- och
nackdelar som finns med olika beväpnade helikoptersystem.
Slutligen kan det vid deltagande i internationella insatser finnas behov
att ålägga helikoptersystemet vissa begränsningar. Vilka är dessa utifrån
ett svenskt perspektiv?

6.19 Luftförsvar
Läsanvisning:
Under 2002 kommer luftförsvarsfunktionen att studeras djupare inom ramen för en särskilt tillsatt luftförsvarsstudie som i
skrivande ögonblick befinner sig i sitt inledningsskede. FM
perspektivplanering kommer att i sitt fortsatta arbete att
beakta de slutsatser som dras av luftförsvarsstudien och redovisa detta i kommande årsrapport.
Texten i detta kapitel syftar därför till att redovisa den generella problematiserande diskussion som har genomförts inom
ramen för årets perspektivplaneringsarbete. Detta arbete har
fokuserat på vissa av de frågeställningar som finns rörande
luftförsvarsfunktionen och har redovisats för luftförsvarsstudien under vintern 2001.

Under de senaste tio åren har luftkrigföring fått en ökad betydelse som
politiskt verktyg. Under Gulfkriget 1991, Kosovooperationerna 1999 och
under operationerna mot Talibanregimen och Al-Qaedanätverken som
inleddes i Afghanistan vintern 2001, har flygstridskrafter spelat en betydande roll för att tvinga en motståndare till politiska och militära eftergifter. Punktinsatser med andra typer av långräckviddiga
bekämpningssystem, till stor del kryssningsrobotar, har dessutom
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använts mot bl.a. Irak, Sudan och på Balkan för att utöva politisk
påtryckning.
Samtidigt har utnyttjandet av flygstridskrafter i dessa konflikter väckt
nya frågeställningar. I insatserna ovan har motståndaren i vissa fall valt
att inte möta västvärldens flygstridskrafter med samma mynt eller saknat förmågan att agera med flygstridskrafter. Äger då dessa erfarenheter validitet i en konflikt mellan t.ex. teknologiskt jämbördiga
motståndare?
Sedan det andra världskriget till efterkrigstidens slut, har den dimensionerande hotbilden för svenskt vidkommande varit de stora armadorna
med bomb- och attackflyg där bristande precision kompenserades med
stora vapeninsatser. Dagens insatser med kvalificerade flygstridskrafter
i kombination med kryssningsrobotar, innebär bättre stridsekonomi
eftersom de luftburna systemen med kort förvarning kan kraftsamlas
till tid och plats mot mål på valfri plats inne på en motståndares territorium. Utvecklingen på siktes- och målinmätningsområdena medger
numera vapeninsats som med allt större sannolikhet träffar militära mål
och skonar ickekombattanter.
Insatser av denna typ har följaktligen blivit ett verktyg av stor politisk
vikt eftersom de ger stort genomslag i media och därmed skapar goda
möjligheter till påverkan.
Luftförsvar har traditionellt i Sverige definierats som en funktion i vilken det ingår stridslednings- och luftbevakningsförband, flygbas-, luftvärns- och jaktflygförband. Utöver dessa komponenter har ytterligare
luftförsvarskomponenter funnits vid vissa militära förband och enheter
men då främst för egenskydd. Gemensamt för dessa senare system är
att de är operativt defensiva system ägnade att parera en angripares
attacker.
Det moderna samhällets större sårbarhet i kombination med den teknologiska utvecklingen på både civil och militär sida, innebär en ny situation där nya krav ställs på luftförsvarsfunktionen. Utvecklingen de
senaste decennierna pekar i allt större omfattning på det faktum att
luftförsvar inte endast kan avdelas för militära enheters överlevnad,
utan också måste avdelas för skydd av samhällsviktiga funktioner.
Tiden för framtagning av ett luftförsvarssystem spänner mellan ett par
decennier för exempelvis flygplan och upp till tio år för ett mark- eller
sjöbaserat luftvärnssystem. Detta innebär att det krävs god framför-
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hållning och visionärt tänkande för att lyckas skapa ett uthålligt kostnadseffektivt och balanserat luftförsvarssystem. Utifrån insikten att
luftförsvarsresurser innehåller spetsteknologi och därmed blir allt
dyrare, tvingas man konstatera att i rådande försvarsekonomi blir antalet vapenplattformar allt färre och måste därmed göras mer effektiva.
Detta innebär emellertid också att en utslagning av dessa vapenplattformar snabbare får stor militär betydelse.
En central fråga blir utifrån detta resonemang och ett luftförsvarsperspektiv vilka objekt eller mål som är skyddsvärda. I modern
militärteori talas det om en aktörs tyngdpunkt eller ”Center of Gravity”
(COG). Detta är ett särskilt känsligt område eller kombination av områden som kan framkalla systemkollaps om de utsätts för påverkan av en
motståndare. Var detta område finns är i högsta grad varierande från
samhälle till samhälle. Exempel på områden kan vara en stats huvudstad, riksledning, telekomnät, gränssättande militär utrustning, petrokemisk industri, kommunikationspunkter eller andra kritiska
samhällsfunktioner. Bekämpning av dessa mål är uttryck för en parts
vilja att påtvinga en antagonist sin vilja och därmed bryta dennes
motståndsvilja. Erfarenheter från tidigare konflikter har emellertid visat
att en befolkning kan under lång tid uthärda t.ex. terrorbombning utan
att viljan till fortsatt motstånd bryts.
Konsekvensen av detta är att ändliga luftförsvarsresurser måste avdelas
till skydd av dels enskilda skyddsobjekt men även större områden.
Luftförsvaret måste ha förmågan att snabbt kraftsamla till olika delar av
Sverige men även eventuellt utanför rikets gräns. Till viss del går detta
att lösa genom ett beredskapssystem vars reaktionsförmåga säkerställs
genom underrättelseinhämtning och kvalificerade sensorer.
Ytterst är det dock alltid motståndaren som väljer var och när ett
angrepp skall ske. Detta innebär att ett fast objektknutet luftförsvar
måste vägas mot en struktur med mer rörlighet. Att beakta i detta sammanhang är frågan om vad angriparen vill uppnå. Oavsett
nätverksarkitektur kommer det alltid att finnas kritiska noder och dessa
är intressanta att identifiera för skydd eller bekämpning.
Utvecklingen väcker en rad frågor om det framtida luftförsvarets struktur och uppgifter. Målsättningen måste vara att skapa ett välbalanserat
luftförsvar som har en betydande effekt mot de framtida hot det dimensioneras att möta.
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Komplexiteten i luftförsvarsfunktionen har inneburit att en särskild
utredning under 2002 särskilt kommer att behandla Sveriges framtida
luftförsvarsfunktion.

6.20 Obemannade farkoster
En allmän fördjupning krävs avseende obemannade farkosterna taktiska/tekniska möjligheter och begränsningar. Därutöver bör möjligheter att ersätta/komplettera bemannade spanings- och bekämpningssystem med obemannade farkoster (OF) studeras. Slutligen bör
fördjupningsarbetet leda till att identifiera inom vilka sensorstrukturer
och verkanssystem obemannade farkosterna kan ingå.
Översiktligt kan OF-system delas upp i fyra huvudgrupper47. Transport
av materiel och/eller personal, farkoster inom området informationsoch situationsuppfattning och farkoster inom bekämpningsområdet.
Slutligen framträder en fjärde grupp som utgörs av ”parasiterna”. De
letar själv upp, fäster sig vid, lever av och verkar mot målet48. Indelningen är idag relevant då den delar upp området i hanterbara storheter. Farkosterna kan komma att operera i alla miljöer och finnas i
varierande storlekar. Inom ovan nämnda huvudgrupper kan olika typer
av OF verka49:
•

UAV (Unmanned Aerial Vehicle), obemannade luftfarkoster medräknat Aerostater

•

Satelliter.

•

UGV (Unmanned Ground Vehicle), obemannade markfarkoster.

•

USV (Unmanned Surface Vehicle), obemannade sjöfarkoster.

•

UUV (Unmanned Underwater Vehicle), obemannade undervattensfarkoster.

OF utgörs av mångsidiga och komplexa system som i sin tur består av
ett antal undersystem.
Huvuddelen av de i världen existerande OF-systemen är idag inte integrerade i nätverk och ledningssystem. Ett viktigt mål för Försvarsmakten är att integrera OF som ett system av system i existerande
47. 2001, föreläsning, Jay R. Snyder, Chief Operating Officer Victory Systems, LLC.
48. Målet kan exempelvis utgöras av en datakabel inom ett nätverk.
49. 2001 U1 FoT 17, Obemannade Farkoster. Sid. 1.
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och framtida lednings-, och verkanssystem. Det är viktigt att påpeka att
OF-system skall kunna uppträda tillsammans med bemannade system.
Utveckling av OF kan komma att kräva betydande tekniska och ekonomiska ansträngningar. Detta gäller såväl i ett nationellt som i ett internationellt perspektiv50.
Minskad acceptans för mänskliga förluster, krav på ökad förmåga att
inhämta information, behov av omvärldsuppfattning i nära realtid och
krav på uthållighet vid monotona situationer, är argument som framförs
för att motivera behovet av OF. Utöver dessa argument är det viktigt att
belysa att farkosterna erbjuder ett alternativ vid miljökatastrofer som
exempelvis jordbävningar, översvämningar och kemiska utsläpp. OF
utgör också en valmöjlighet inom exempelvis informations operationer
och ledningskrigföring. Utvecklingen av nya farkoster kommer att
möjliggöra alternativa strategiska, operativa och taktiska koncept 51.
Användandet av OF innebär att kompetens flyttas från plattform till
kontroll och ledning. Det kan å ena sidan innebära vinster i kostsam
utbildning inom vissa områden (exempelvis piloter och tekniker). Å
andra sidan innebär det att nya specialister behövs för att operera OFsystem. Att använda OF som transportplattform aktualiseras när frågor
om materieltransporter på olika nivåer diskuteras. Minröjning är ytterligare ett område där OF kan komma att användas.
Industrin är idag skicklig på att bygga farkoster med god rörlighet och
fungerande sensorer. Däremot behöver utvecklingen fortsätta i syfte att
skapa en tillräckligt bra analysförmåga. Att ersätta den mänskliga hjärnans förmåga att identifiera, nyansera, avväga samt selektera är mycket
svårt med dagens teknik. Förmågan till integration i ”system av system”
och interoperabilitet saknas idag.
Framgång ligger i en förbättrad förmåga till autonomt uppträdande och
variationer av farkoster. Bristen på variationer och antal innebär emellertid att de initiala utvecklings- och anskaffningskostnaderna troligtvis
kommer att bli höga52. Härvidlag är det viktigt att studera vilka anpassningsförberedelser53 som är lämpliga. Det är även viktigt att inled50. Ett exempel på behovsstyrd utveckling är det amerikanska systemet PREDATOR som på ett
kostnadseffektivt sätt använder dagens främsta sensorer, dagens satellitkommunikation
samt ett traditionellt robotsystem. Systemet har på cirka 5-7 år utvecklats successivt med
hänsyn tagen till behoven i pågående konflikter ( Bosnien, Kosovo och Afghanistan)
51. Exempelvis Network Centric Warfare och Stand-off Warfare”.
52. 2001, föreläsning, Jay R. Snyder, Chief Operating Officer Victory Systems, LLC
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ningsvis identifiera och prioritera vilka förmågor respektive typ av OF
skall inneha.
UAV är den typ av OF där utvecklingen gått längst. Försvarsmakten har
initierat studier, demonstrationsflygningar och påbörjat operativ verksamhet med UAV54. Farkosterna kan ha skilda egenskaper och
förmågor, som skall ses som komplement till exempelvis stridsflyg och
kryssningsmissiler. Fördelen med UAV:er jämfört med andra OF är att
de har begränsade problem med olika hinder och terräng. De i nuläget
identifierade bristerna är framförallt tillförlitlighet och kapacitet i form
av uthållighet samt förmåga att bära last som begränsar effekten. Det
föreligger för närvarande juridiska begränsningar vilket innebär att frågan om de tillståndsbestämmelser som gäller för att UAV skall kunna
operera i luftrummet måste lösas.
UAV kan användas inom flera områden. Exempelvis inom övervakning
och informationsinhämtning där situationen kräver aktiva eller reaktiva
insatser med stor uthållighet. Redan under insatserna i Kosovo och nu
senast i Afghanistan har UAV används för att genomföra verkansinsatser direkt när mål upptäcks.
Agerande i farliga insatsmiljöer och miljöer med miljöhot såsom radioaktivitet och gifter är också områden att studera. UAV kan förekomma i
rollen som transportörer av olika förnödenheter och farkosterna kan
även utgöra kommunikationslänk eller signalspaningsplattform. Värt
att poängtera är de OF som kan fälla olika sensorer eller proviant/materiel till specialförband.
Farkosternas sensorer kan kombineras med olika vapensystem och kallas då för UCAV55. Dessa är primärt utformade för vapeninsats och kan
återanvändas. Farkosterna kan variera i storlek men initialt är det viktigt för Försvarsmakten att studera farkosterna i jämförelsen med stridsflygplan. UCAV är tekniskt sett lika stridsflygplan om man bortser från
att förare, kabin och relaterade system saknas.
En del gränsdragningsproblem mot robotar kan noteras56. Vidare förkommer robotbestyckning i enstaka fall på farkoster som primärt är
53. Exempelvis demonstratorer, kompetensutveckling och anskaffning av OE-material.
54. Exempelvis demonstrationsflygningarna med en UAV ”EAGLE” och den operativa verksamhet som genomförs med UAV ”UGGLAN”.
55. UCAV, Unmanned Combat Air Vehicle
56. Exempelvis den tyska markmålsroboten ”Taifun”.
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byggda för spaning57. Farkosterna medger bekämpningsförmåga av
både materiella och/eller immateriella mål. Utvecklingen av UCAV tilldrar sig stort intresse och det finns skäl att följa upp denna. USA:s flygvapen uppger exempelvis att man år 2010 kommer att ha kapacitet att
utföra trettio procent av sina attackflygföretag med UCAV och har
utvecklingsprogram för detta. Jaktuppgifter ligger däremot längre bort,
beroende på att tekniken är komplicerad eller på att behovet är tillgodosett av kommande stridsflygplan.
Det återstår fortfarande att utreda hur långt eventuella fördelar med
UCAV kan nås på andra sätt, exempelvis variationer av bemannat flyg
och robotar. Det är värt att beakta att UCAV-konceptet inte behöver
betyda insats med enbart UCAV. Det är till exempel möjligt att det mest
lämpliga utnyttjandet av UCAV är tillsammans med stridsflyg. De skilda
verkansformer som olika typer av UCAV kan erbjuda måste vägas samman för att en samlad bedömning skall kunna göras av värdet vid
anskaffning. I PerP-arbetet görs detta inom följande fördjupningsfrågor:
•

UCAV för bekämpning på långa avstånd av markmål behandlas i
fördjupningsfrågan Långräckviddig bekämpning.

•

UCAV med luftförsvarsuppgifter behandlas i luftförsvarsstudien
2002.

Aerostater kan framförallt ha potential att på ett kostnadseffektivt sätt
lösa uppgifter i fred och kris. Farkosterna bör därför studeras ytterligare. Olika typer av aerostater har granskats under året. Ett system
utgjordes av farkoster på hög höjd med sensorer för lång räckvidd, förmåga att upptäcka flera typer av mål och med bättre störskyddsegenskaper. Det andra aerostatsystemet var utrustat med bättre förmåga att
upptäcka smyganpassade mål.
Erfarenheter har visat att rymdrelaterade farkoster, främst satelliter, fyller en viktig funktion i den nätverksbaserade krigföringen. Särskilt
poängteras den möjligheter som satelliter kan ge vid internationella
operationer. Ledande nationer i olika koalitioner där den svenska Försvarsmakten kan komma att ingå, har tillgång till eller använder operativt satellitrelaterade system. Konsekvensen är att Försvarsmakten bör
utveckla förmågan till interoperabilitet på detta område. Den kommersiella utvecklingen av satelliter pågår och ger nya möjligheter för För57. Exempelvis den amerikanska spaningsfarkosten Predator som försetts med en pansarvärnsrobot
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svarsmakten inom området. Kostnaderna för ett engagemang i satelliter
bedöms inte som orimliga58.
Utvecklingen av UGV har varit begränsad men tagit fart under de
senaste åren. Nya intressanta visioner framträder idag inom industrin
och forskningen runt om i världen. Försvarsmakten bör initiera en studie för att bygga upp mer kunskap inom området.
Utvecklingen drivs främst av att skapa en ny dimension inom övervakning och kontroll samt att farkosterna medger reducering av personalbehovet. Utformningen av farkosterna varierar idag från centimeter-,
till stridsvagnsstorlek. Utmaningar inför framtiden är, dels utveckling
av farkosternas kraftkälla för att uppnå längre uthållighet, dels förbättring av sensorer och mjukvara för att utveckla farkosternas förmåga
att klara av olika hinder.
Farkosterna kan användas inom åtskilliga situationer. Likt UAV kan
UGV användas inom övervakning och spaning framförallt där situationen kräver uthållighet och i farliga miljöer. Farkosternas sensorer kan
kombineras med olika verkansdelar för eldunderstöd. Tillämpningen av
UGV i strid ort och urban miljö samt minröjningsuppgifter är intressant. Samla prover av farliga ämnen är en möjlig nisch för Försvarsmakten att utveckla. Slutligen kan farkosterna utgöra
kommunikationslänk eller signalspaningsplattform.
Kunskapsuppbyggnaden kring farkosterna kan påverka den civila sektorn, bland annat för katastrofhjälp, brottbekämpning och brandbekämpning.
Utvecklingen av USV utgör ett område med kunskapsbrister och en studie bör därför påbörjas inom området. Runt om i världen finns idag ett
växande intresset för den här typen av farkoster. Främsta skälet är att
utvecklingen kan skapa nya dimensioner avseende övervakning och
taktik. Fokus har framförallt varit utvecklingen av USV i minröjningsrollen. Sverige har utvecklat ett fjärrstyrt magnetiskt akustiskt svep
(SAM)59. Farkosten utnyttjas främst för svepning i trånga områden och
som skyddssvep framför både minröjningsenheter och skyddsföremål.
Utöver SAM granskar Försvarsmakten även en fjärrstyrd svepdragare60.

58. Rymd och försvar, FOI-rapport, 2001, FOI-R-0188—SE, ISSN 1650-1942, Sid. 44.
59. Svepet är monterat på en katamaran och styrs ifrån ett ledningsfartyg, vilket normal befinner sig utanför minerat område.
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Utvecklingen av UUV har hitintills varit begränsad men intresset för
denna typ av farkoster är växande61. Främsta skälet är att utvecklingen
kan skapa nya dimensioner avseende övervakning och taktik. Fokus har
framförallt varit utvecklingen av UUV i minröjnings-, och ubåtsjaktrollen. Tendenser finns även att använda farkosterna som del av ubåts- och
torpedkoncept. Utmaningarna inför framtiden utgörs av förmåga till
kommunikation, räckvidd och uthållighet. I det svenska perspektivet är
det dessutom viktigt att farkosterna kan uppträda i närområdets specifika undervattensmiljö området bör därför studeras ytterligare.
UUV kan användas inom olika situationer tillexempel övervakning och
spaning i farliga miljöer samt där situationen kräver stor uthållighet62.
Därutöver kan uppgifterna variera från ren upptäckt och identifiering
till skydd av leder, hamnar och fartyg. Farkosternas sensorer kan även
här kombineras med olika typer av verkansdelar för främst ubåtsjakt
och röjning av sjöminor. Slutligen kan farkosterna utgöra transportörer
vid utplacering av undervattensensorer.
Kunskapsuppbyggnaden kring farkosterna kan påverka den civila sektorn, bland annat som resurs för kustbevakning och brottsbekämpning.

6.21 JAS Fortsättning
JAS-systemet har genom sin omfattning stort inflytande på utformningen av Försvarsmakten och systemets fortsatta utveckling är därför
en central fråga. Utvecklingen av systemet kommer även att påverkas av
åtaganden som gjorts i samband med genomförd och planerad export.
Perspektivplaneringens fördjupningsarbete på detta område syftar till
att klarlägga de olika faktorer som påverkar utvecklingen av systemet.
Syftet med detta är att möjliggöra en värdering utgående från en helhetssyn där försvarsmaktsaspekten måste vara styrande.
Frågan har stor bredd. En vidareutveckling av JAS 39 eller nyutveckling
av en efterföljare kommer, liksom medverkan i ett UAV/UCAV-projekt,
att vara en förutsättning för bibehållande av viktig kompetens inom en
av de sektorer som Regeringen definierat som strategisk grund63. Frå60. Farkosten är ett redskap i en studie som är lagd på FMV (studie ROSSS som finns som ett
UTTEM från HKV beteckning 35 760: 64730 datum 2001-04-18)
61. Den svenska Försvarsmaktens framtagande av ett Torped Robot Mina (TMS) system utgör
idag en plattform för en fortsatt utveckling inom området.
62. Exempelvis kan farkosten inledningsvis inta viloläge och sökmod för att efter indikering
aktiveras för verkan.
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gan är också av vikt för såväl svenska som för internationella utvecklingsprogram inom det flygtekniska området.
Projekt av denna dignitet spänner över lång tidsrymd och innebär ett
långsiktigt åtagande. Projektets karaktär kräver budgetreservationer
redan under innevarande planeringsperiod trots att projektet till sin
huvuddel infaller i planeringsperioder bortom denna.
Frågan kompliceras ytterligare av definitionen av flygfarkostens uppgifter såväl inom luftförsvarsfunktionen som i spanings-, lednings- och
attackrollen. Luftförsvarsuppgiften kommer att behandlas specifikt
under 2002 inom ramen för den pågående luftförsvarsstudien.
Frågan om JAS fortsättning är dessutom i hög grad kopplad till en eventuell anskaffning av olika former av obemannade farkoster. Detta
omfattar dels hur en sådan anskaffning går ihop med en eventuell vidareutveckling av JAS och dels behovet av flygteknisk kompetens och
industriell bas i Sverige. I detta perspektiv har både UAV/UCAV och
bemannade flygplan betydelse.
Även om obemannade farkoster kan komma att lösa en beaktansvärd
del av uppdragen i framtiden, så kommer bemannade flygplan inom
överskådlig tid fortfarande att svara för den största delen av dessa. Uppgifterna kommer dessutom sannolikt att genomföras av bägge typerna
av flygfarkoster i samverkan. Det är därför viktigt att sammanvägningen
mellan bemannade och obemannade system studeras i det fortsatta
arbetet.
Följande förhållanden behöver behandlas inom ramen för denna fördjupningsfråga:
•

Finns det eventuella behov av förmågor under perioden 2010-2020
som för närvarande inte tillgodoses av JAS 39? Detta gäller när-

63. Prop. 2001/02:10, kapitel 15 definierar flygteknikens del av begreppet “strategisk grund” på
följande sätt: “Flygteknik ingår i den strategiska grunden. Denna förmåga innebär att följa, förstå,
och värdera den tekniska och taktiska utvecklingen, förmåga att fungera som kompetent kund och
kravställare vid anskaffning av materiel samt förmåga att driva och vidmakthålla befintlig materiel
i fred, kris och krig.”
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mast vid internationella insatser och Sveriges anpassning inför
dessa.
•

Finns det eventuella behov i perioden efter 2020 av specifika
svenska förmågor som avviker från andra försvarsmakters och som
det därmed vore svårt att köpa från utlandet?

•

Vilka möjligheter och problem finns kopplade till anpassningsprincipen? Kärnan i detta är att anskaffning sker successivt i takt
med behovs- och hotutvecklingen. Denna aspekt måste beaktas ur
det perspektivet att materielutvecklingen sker autonomt eller inom
ramen för ett multinationellt program med stor industriell bas men
med större risk för konkurrens om produktionsresurserna i ett
spänt läge.

•

Vilka är de ekonomiska förutsättningarna för en vidareutveckling
inom en nationell ram och vilka skulle konsekvenserna bli av att
helt vara beroende av utländska leverantörer?

•

Vilka nya krav kan framtida uppgifter komma att ställa på JAS 39
eller dess ersättare? Detta omfattar farkostens dimensionering dels
i fråga om prestanda, lastförmåga, räckvidd o.s.v. och dels avseende vilka krav som ställs på systemprestanda och därmed även på
integration av framtida vapen och ledningsfunktioner.

•

Hur skall framtida nätverkskoncept utformas och föreligger det
eventuellt specifikt svenska krav på kommande flygplan?

•

Finns det under planeringsperioden (om de ekonomiska satsningarna överlappar varandra i tiden) risk för ekonomiska motsättningar mellan en vidareutveckling av JAS 39 och ett internationellt
samarbete om en ny flygplanstyp, närmast inom ETAP64?

6.22 Ubåt
Ubåtssystemet har under en lång tid varit en viktig komponent i försvaret och i upprätthållandet av territoriell integritet. Det senare har visat
att ubåtar utgjort och fortfarande utgör en central del inom ubåtsskyddsverksamheten. Genom sina goda möjligheter till dolt uppträdande kan ubåtar dessutom nyttjas i olika former av
underrättelseoperationer. Med dagens förändrade hotbild och För-

64. European Technology Acquisition Programme
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svarsmaktens minskade ekonomiska ramar, krävs att bland annat
ubåtssystemet kan bidra inom fler operativa förmågor än tidigare.
Exempel på utveckling av ubåtssystemet som bör utredas är allsidigare
vapenarsenal i form av verkanssystem med lång räckvidd, dold
landsättning och hämtning av personal, plattform för obemannade
undervattensfarkoster och deltagande i internationella insatser. Övergången till ett nätverksbaserat försvar innebär att ubåtssystemets traditionella uppträdande troligen måste förändras så att systemet bland
annat kan öka sin kapacitet att delge och ta emot information.
Fördjupningsområdet syftar initialt till att erhålla kunskap avseende
framtida ubåtssystems möjligheter och begränsningar. Detta sker i det
20-åriga perspektivet med syfte att lämna resultat till det 10-åriga perspektivet med målbildsarbetet. Vidare sker en identifiering av ubåtens
roll i framtida försvarsmaktsstrukturer. Slutligen kommer systemet, i
likhet med övriga fördjupningsområden, att värderas vad avser bl.a.
kostnadseffektivitet.
Arbetet med fördjupningsområdet under 2002 syftar till att:
•

Beskriva teknikutvecklingen för konventionella ubåtar.

•

Redovisa vilka förmågor som kan erhållas genom ubåtssystemet.

•

Redovisa vilka andra system som kan ersätta/ersättas av ubåtssystemet. Resultat redovisas vad avser konsekvenser, synergieffekter
m.m.

•

Redovisa vilka vapensystem som kan nyttjas av ubåtssystemet.

•

Beskriva vilka möjligheter och begränsningar ubåtssystemet har
inom ramen för internationella insatser.

•

Beskriva ubåtssystemets möjligheter till anpassning.

6.23 Ytstridsförband
Dagens ytstridsfartyg är optimerade för vårt närområde, att från skärgård och kust kunna verka i och mot havet. Det som hittills dimensionerat våra fartyg är eldkraften snarare än skydd och uthållighet.
Anledningen till denna utveckling var främst förmågan att, från skyddade positioner, kunna bestrida en annan parts uppträdande fritt till
sjöss.
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Svenska ytstridsfartyg bör i framtiden kunna möta olika behov och både
utgöra en del i vårt nationella försvar (VA, TI, SS)65 men även kunna
delta i internationell krishantering.
Svenska ytstridsfartyg har under senare år successivt givits ökad uthållighet och större taktisk tillgänglighet. Uthållighet och tillgänglighet har
till del med fartygsstorlek och skrovteknik att göra, även om begreppen
har olika innebörd. Uthålligheten, d.v.s. den tid fartyget kan verka på
egna förråd, drivmedelstankar etc. behöver sannolikt ökas med hänsyn
till de krav som ställs i samband med internationella insatser. Förmågan
att
tillbringa
längre
tider
till
sjöss
innan
underhåll,
förrådskomplettering m.m. kan erhållas blir alltmer ett dimensionerande krav.
Kraven på tillgänglighet, som skrovmässigt baseras på förmågan att
verka under olika sjötillstånd, kommer också att öka med hänsyn till
den ökade internationella förmågan. Till tillgängligheten bör dock även
andra faktorer beaktas som exempelvis stridsledning, vapen, möjlighet
till helikopterbasering, utnyttjande av obemannade farkoster etc.
Dagens ytstridsfartyg har stor eldkraft med flera funktioner som tillsammans skapar flexibilitet i dess uppträdande. Förmågan att med
effekt kunna genomföra såväl ytstrid som ubåtsjakt är tydligt exempel
på detta. Inom flexibiliteten finns även möjligheten att bedriva och lösa
olika uppgiftsställningar inom hela konfliktskalan med möjlighet till
graderad insats.
Utvecklingen inom skeppsteknik går stadigt framåt och förändringstakten för nya fartygskoncept är hög. Utvecklingen omfattar såväl
förmågan att utveckla specifika enskilda ämnesområden som att framställa helt nya och förbättrade fartygskoncept i sin helhet. I denna
utveckling finns potential för framtida ytstridsfartyg och flera konkreta
exempel finns framtagna redan idag. Några områden som kan nämnas
är, utvecklingen av höghastighetsfartyg, bättre optimering av nyttolaster, skrovutformning samt maskinteknik. Effekten i ett färdigt koncept
ger högre farter med längre aktionsradie vilket i ett militärt resonemang
påverkar såväl beredskap, uthållighet, tillgänglighet som flexibilitet.
Sverige har idag en ledande internationell ställning inom signaturanpassningsområdet.

65. VA- Väpnat angrepp, TI- Territoriell integritet, SS- Stöd till samhället.
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För att bättre kunna följa olika krav- och uppgiftsställningar som följer
utvecklingstrender, bör framtida ytstridskoncept projekteras för att
utgöra en del i ett nätverksbaserat försvar och med en inbyggd utvecklingspotential. Detta innebär att det bör lämnas utrymme ombord för
eventuella framtida nya eller modifierade system eller andra funktioner
som påverkar fartygens skrov och stabilitetsprestanda. Med ett
mångfunktionskoncept i grunden kan det finnas utvecklingspotential
till att hantera t.ex. transport, ledning och basering av helikopter samt
flygstridsledning.
Internationella trender visar på att fartygsbesättningarnas storlek minskar antalsmässigt. Anledningen till denna minskning är främst en strävan efter att reducera personalkostnader genom till exempel
automatisering av system. Minskad storlek på besättningarna kan dock
komma i konflikt med kraven på utökad uthållighet.
Fördjupningsområdet ska belysa vilka typer av ytstridsfartyg som skall
finnas i den framtida försvarsmakten samt vilka uppgifter dessa skall
lösa. Ytstridsfartygens tänkbara uppgifter bör kompletteras med en
bedömning om de anses troliga, kritiska och huruvida uppgifterna löses
i närområdet och/eller på den internationella arenan.

6.24 Strategiska transporter
Som en följd av de ökande internationella åtagandena och de högre kraven på att snabbt få avdelade styrkor till insatsområdet, har förmågan
till strategisk transport fått en avgörande betydelse för att kunna lyckas
med genomförandet. Frågan är komplex och har både nationella och
internationella aspekter då strategisk transportkapacitet har identifieras
som ett kritiskt område, bl.a. inom ramen för EU:s krishanteringsförmåga.
Utvecklingen innebär att Försvarsmakten utifrån nationella förutsättningar, bör utarbeta olika förslag på lösningar som på ett adekvat
tillfredställande sätt täcker Sveriges behov nationellt och internationellt
vad avser strategisk/operativ transportkapacitet.
Perspektivplaneringens arbete med olika strategiska typsituationer och
strukturer har identifierat ett behov av att analysera vilka strategiska/
operativa transportresurser som bedöms kunna vara aktuella för Försvarsmakten i framtiden. Alternativen skall ta hänsyn till både nationella och internationella behov och samarbetsmöjligheter, samt
identifiera möjliga militära och civila samarbetsområden.
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Arbetet med denna analys kommer att fortsätta under år 2002 och aktuellt arbetsläge presenteras i kommande årsrapport från perspektivplaneringen. Det arbete som genomförts hittills har kommit fram till
följande slutsatser:
•

Vid en analys av behoven för strategiska och operativa transporter
bör Sveriges och eventuella partnerländernas samlade civila och
militära tillgångar för transporter för såväl land-, sjö- och flygtransporter beaktas.

•

Strategiska transportresurser tillhandahålls främst genom avtal
och kontrakt med civila nationella och internationella leverantörer.
I andra hand, när civila resurser inte bedöms tillräckliga eller kan
tillhandahållas, måste behoven tillgodoses genom eget ägande av
resurser. Detta torde innebära att ett minimibehov av resurser alltid måste ägas.

•

Vid utveckling av förband och system som skall ha strategisk och
operativ rörlighet, bör det säkerställas att materielen är dimensionerad på sådant sätt och har transportemballage som medger att
den ryms i tillgängliga lastprofiler för samtliga transportsätt66.

6.25 Operativt stöd
Framtida insatser kommer att genomföras både nationellt och internationellt. Insatser bedöms utföras med korta förberedelsetider, ett ökat
tempo och rörlighet över stora ytor samt i vissa fall långt från eget territorium i samverkan med andra nationer. Kravet kommer att ställas på
att det operativa stödet effektivt kan samordnas med verkan, rörelse och
skydd. Ovanstående kommer att ställa nya och ökade krav på funktionen. För närvarande saknas det relevant studieunderlag i tidsperspektivet 10-20 år inom perspektivplaneringen (PerP) avseende operativt
stöd/logistik (förutom inom området Hälso- och Sjukvård).
Under år 2002 kommer studien ”Fokuserad logistik” att genomföras.
Underlag ur studien kommer att användas inom PerP under årsarbetet
2002-2003 och tillsammans med ett bearbetat underlag avseende Hälsooch Sjukvård utgöra grund för skrivningarna i kommande årsrapport.

66. T.ex. kunna lastas på transportflygplan av typen C-130 ”Hercules” (Tp 84).
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Försvarsmaktsvision

7.1 Inledning
Försvarsmaktsvisionen beskriver hur Försvarsmakten bör utvecklas på
lång sikt (10-20 år). Under nästa år kommer visionen att utvecklas i takt
med att arbetet med idé- och målbilderna fördjupas.
Försvarsmaktsvisionen utgör den högsta nivån i det försvarsmaktsinterna ”visionsträdet”.

7.2 Försvarsmaktsvision
Framtidens försvarsmakt ska genom sin förmåga till kvalificerad väpnad strid vara ett grundläggande säkerhetspolitiskt instrument. Försvarsmakten ska vara flexibelt uppbyggd för att medge
säkerhetspolitisk handlingsfrihet och anpassning mot förändrade
behov och uppgifter. Uppgifter ska kunna lösas över hela konfliktskalan
såväl i Sverige som utomlands.
Försvarsmakten ska åtnjuta ett stort förtroende hos medborgarna.
Förtroendet ska erhållas genom att verksamheten är känd för allmänheten, den uppfattas som meningsfull samt att Försvarsmaktens uppträdande är föredömligt. Grundläggande för Försvarsmaktens verksamhet
skall vara respekten för människovärdet och synen på varje individ som
oersättlig. Försvarsmakten ska vara en attraktiv arbetsgivare och en
tjänstgöring inom Försvarsmakten ska uppfattas som meriterande i
samhället.
Försvarsmakten ska tidigt dra nytta av såväl den militära som den civila
teknikutvecklingen. Insatsförbanden ska ingå i ett nätverk och utnyttja
principerna för modern krigföring. Materielförsörjningen ska vara
utformad så att den kan möta de utvecklingsbehov som en flexibel försvarsmakt ställer. Teknikutvecklingen kommer att ställa nya stora krav
på människan i systemet, kompetensförsörjningen ska därför ständigt
anpassas för att möta dessa krav.
Försvarsmakten ska ha ett fortsatt gott samarbete med övriga funktioner inom totalförsvaret samt med samhället i övrigt. Förutom statliga
myndigheter och verk kommer detta samarbete på grund av
samhällsförändringar i ökad utsträckning ske i närmare kontakt med
näringslivet.
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Försvarsmakten idag
– Nationell vilja

I regeringens proposition 2001/02:10 ”Fortsatt förnyelse av totalförsvaret” ges följande försvarspolitiska inriktning:
”Det kalla krigets slut och de efterföljande årens internationella utveckling har resulterat i en omfattande reformering av den svenska försvarspolitiken. Utgångspunkten för reformprocessen är riksdagens
beslut i den säkerhetspolitiska kontrollstationen 1999 och beslutet om
ändrad inriktning av totalförsvaret i mars 2000. Processen med omställningen av totalförsvarets resurser i enlighet med den beslutade inriktningen pågår.
För det första ersätts den tidigare fokuseringen på invasionsförsvar av
en inriktning mot ett modernt, flexibelt och rörligt insatsförsvar. I
insatsförsvaret skall verksamheten bedrivas och resurserna utformas
med en större bredd av hot som utgångspunkt.
För det andra har en omfattande internationalisering inletts med syfte
att skapa ökad förmåga för internationell krishantering och
säkerhetsfrämjande samarbete. De förband och system som behövs i
framtiden skall kunna användas såväl för att försvara landet som i internationella insatser.
En tredje grundpelare i reformen är ett anpassningstänkande som skall
göra det möjligt att, utifrån en grundläggande försvarsförmåga och en
bred kompetensbas, vid behov förstärka, utöka, reducera eller på annat
sätt förändra totalförsvaret för att möta förändrade behov, såväl kvantitativt som kvalitativt.
För det fjärde handlar det om att förbättra möjligheterna att utnyttja
resurserna inom totalförsvaret vid fredstida kriser.
Reformen består både av en avvecklings- och en utvecklingsfas.
Avveckling möjliggör utveckling och det är i detta sammanhang viktigt
att avvecklingen sker skyndsamt och rationellt för att säkerställa ett högt
tempo i reformarbetet.”67

67. Proposition 2001/02:10 ”Fortsatt förnyelse av totalförsvaret”
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Slutsatser från årets arbete

9.1 Inledning
Nu gällande ”Målbild 2010” togs fram inom ramen för ”Projekt Ominriktning” inför kontrollstationen 1999 och rapporterades till statsmakterna 1999-05-19. Målbild 2010 har endast använts som en referensplan
för att ta fram strukturer i det tjugoåriga perspektivet.
Det bör nämnas att nuvarande målbild innehåller en kvantitativ mindre
förbandsstruktur än nuvarande insatsorganisation. Dessutom finns en
spårbarhet från Försvarsmaktens uppgifter via operativa förmågor till
förband och system som återfinns i strukturen. Nuvarande målbild är
kostnadsberäknad mot en årlig ram om 36,5 miljarder kronor i dagens
penningvärde.
Under de år som målbilden legat till grund för den långsiktiga utvecklingen, har ambitionshöjningar skett inom en rad områden. Som exempel kan nämnas en större insatsorganisation, ökning av internationella
åtaganden, höjda löner och förmåner samt höjda dagersättningar till
värnpliktiga. Vidare har förskjutningar av viktigare materielprojekt försenat den långsiktiga utvecklingen.
Detta torde innebära att möjligheterna är begränsade att uppfylla ambitionerna i målbild 2010.

9.2 Slutsatser från årets arbete
De hittills dragna slutsatserna från årets arbete kommer i första hand
att påverka kommande års arbete med att ta fram en ny målbild. Slutsatser har i första hand tagits fram genom värdering av idébildsstrukturer mot olika STS:er. Framtagna strukturer från idébildsarbetet har
översiktligt värderats mot minst två STS:er i det tjugoåriga perspektivet.
Vid värderingen har följande generella slutsatser och observationer
framkommit:
•
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ökade resurser och nationell förmåga till att upptäcka och
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bekämpa fjärrstridsmedel samt hantera säkerhetshotande verksamhet.
•

Oavsett hotbild, behövs över tiden en relativt konstant
förbandsmassa med hög tillgänglighet för att initialt kunna upprätthålla territoriell integritet.

•

Sammansättning av förbandstyper för internationella insatser
måste skräddarsys för respektive operation med hänsyn till dess
karaktär och vår vilja att delta. Detta talar för att fler förbandstyper
bör bli aktuella för anmälan till internationella styrkeregister och
att listan med förband som anmälts måste med beaktande av
omvärldsutvecklingen genomgå en årlig översyn.

•

Växlingsfaktorer (antal förband hemma i relation till insatta i internationella insatser) bör nyanseras med hänsyn till insatsens karaktär samt vår vilja och förmåga att delta. Syftet med detta är att
undvika att förband anmälda till olika styrkeregister blir kvantitativt drivande för den totala förbandsmassan.

9.3 Omedelbara åtgärder
Följande slutsatser avseende övergripande åtgärder har framkommit
under årets arbete: Ominriktningen bör även fortsättningsvis fokuseras
mot att implementera tankar om ny krigföring, övergången till
nätverksbaserat försvar samt hur Försvarsmaktens resurser skall kunna
nyttjas inom ramen för en breddad hot- och riskbild.
Följande förslag föreligger i närtid för att kunna frigöra planeringsutrymme för Försvarsmaktens fortsatta ominriktning:
•

Flexibel inplacering i beredskapsgrader av förband inom insatsorganisationen. Endast de förband som behövs inom ramen för
grundläggande försvarsförmåga och anmälda till internationella
styrkeregister fylls upp med materiel och personal. Övriga förband
kan tillåtas ha en lägre beredskap. Uppfyllnad av materiel och personal i dessa förband kan ske i form av anpassningsåtgärder på
kort och lång sikt.

•

Vidareutvecklingen av de Nationella skyddsstyrkorna utöver
beslutad insatsorganisation bör genomföras först efter det att För-
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svarsmakten har analyserat behoven och vilka förmågor de skall
bidra med i framtiden.
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•

Avveckla snarast nuvarande tillväxtpotential inom Försvarsmakten
då den bedöms bidra med endast marginell effekthöjning vid ett
eventuellt nyttjande i framtida insatsmiljöer. Av denna anledning
bedöms det inte vara kostnadseffektivt att behålla den
tillväxtpotential som är förrådsställd. Om viss del av tillväxtpotentialen utnyttjas som utbildningsmateriel, kan det övervägas
att behålla denna.

•

Analys av läget inom insats- och grundorganisationernas samt förutsättningar att inta organisation 2004. Klarlägg utbildnings- och
personalförsörjningssystemens förutsättningar att tillgodose
insatsorganisationen med rätt utbildad personal.
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10 Inriktning för fortsatt arbete inom
Perspektivplaneringen
Läsanvisning:
Nedanstående kapitel beskriver inriktning av kommande perspektivplanering och omedelbara åtgärder för att upprätthålla
tempo i ominriktning mot ny krigföring med nätverksbaserat
försvar, ökad tillgänglighet hos stridskrafter samt hantering av
en breddad hot- och riskbild.

10.1 Översiktlig planering för kommande
Perspektivplanering
10.1.1

Bakgrund

I takt med att kunskaper inom Försvarsmakten ökar om ny krigföring
och nätverksbaserat försvar samt hur militära resurser kan används
inom en breddad hot- och riskbild, tilltar behovet av att undersöka hur
ominriktningen skall fortsätta. Nästa tillfälle för att ta ett mer genomgripande utvecklingssteg är i samband med Försvarsbeslut 2004.
I samband med detta föreligger behov av en genomgripande översyn av
Försvarsmaktens långsiktiga planering. För att möjliggöra nödvändiga
avvägningar i målbildsarbetet krävs att ett omfattande beslutsunderlag
utarbetas. Detta betyder att Försvarsmakten till del måste skifta fokus
från kortsiktig planering mot långsiktiga planeringsmål.
Planeringen skall skapa underlag för implementering av föreslagna
och/eller beslutade åtgärder över tiden i såväl uppdragstermer som
åtgärder i materielplanen med stöd av FoT- och studieplaner.
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Behov av underlag

Oavsett framtida viljeinriktningar för Försvarsmakten föreligger behov
av nedanstående underlag:
•

Justering av nuvarande omvärldsexempel och/eller framtagande
av nya exempel i syfte att kunna ta fram relevanta strategiska typsituationer (STS) för målbildsarbetet.

•

Framtagande av anpassningsscenarion i syfte att inarbeta anpassningsprinciper i målbilder.

•

Översyn av operativa förmågor för att kunna skapa spårbarhet
mellan Försvarsmaktens uppgifter via operativa förmågor och delförmågor till förband och system.

•

Resultat från studier som lämnar underlag till perspektivplaneringen. Vissa studier kan dessutom behöva ges styrningar som
koordineras mot behoven i perspektivplaneringen.

•

Kostnadsanalyser av materielförsörjning, personalförsörjning,
drift av grundorganisationen, vidmakthållande av förband och system och insatser inom ramen för territoriell integritet samt internationella operationer.

•

Analys av läget i Försvarsmakten idag och insatsorganisation 2004
avseende innehåll, operativa förmågor och kostnader.

•

Lämna underlag från studier och FoT-grupper till fördjupningsområden.

I vissa fall existerar värdefullt underlag som utgör en grund för fortsatt
arbete. Bland dessa kan nämnas resultat från FOI inom ramen för
FoRMA studien68, spelkort och kostnadsberäkningar som framtagits
som underlag till perspektivplaneringen av enheter med sakansvar och
resultat från avrapporterade studier. Till del saknas dock relevanta
underlag främst avseende kostnadsuppgifter.

10.1.3

Översiktlig tidsplan

Styrande för arbetet är de direktiv som årligen ges i Regleringsbrevet.
Det viktigaste målet bör även fortsättningsvis vara att ta fram besluts68. Årsrapporter 2001 FoRMA/Perp (FOI-R-0387-SE januari 2002 ISSN 1650-1942), FoRMA/
LUST-BA (FOI-R-0388-SE januari 2002 ISSN 1650-1942), FoRMA/LUST-DS (FOI-R-0389SE januari 2002 ISSN 1650-1942).
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underlag och en ny målbild till Försvarsbeslutet 2004. Nedan redovisas i
tabell 1 förslag till översiktlig tidsplan för perspektivplaneringen fram
till år 2005:
PerP-år 2002-2003

PerP-år 2003-2004

PerP-år 2004-2005

Utveckling av idébilder.

Fördjupningar av vald
målbild.

Fortsatt implementering av målbild i Försvarsmaktsplaneringen.

Utarbetande av FMstrukturer i målbildsperspektivet.
Värdering och utveckling av FM-strukturer i
målbilds-perspektivet.
Beskriva viktiga beslut
som måste tas i perioden 2005-2007.
Kompletterande underlagsframtagning.

Fördjupningar av beslut
som skall tas i perioden
2005-2007.
Påbörja implementering av målbild i Försvarsmaktsplaneringen.
Kompletterande underlagsframtagning.

Påbörja arbete med
utgångsvärden riktat
mot FB 2007
Kompletterande underlagsframtagning.
Underlagsstudier.

Underlagsstudier.

Underlagsstudier
Tabell 1: Översiktlig tidsplan för PerP 2002-2005

10.1.4

Planeringsinriktning 2002-2003

Framtagande av beslutsunderlag riktat mot Försvarsbeslut 2004 i form
av målbild(er) och identifiering av vilka beslut som måste tas i perioden
2005-2007 bör ges högsta prioritet under de närmsta åren. Härvid är det
av stor vikt att Försvarsmaktens planeringsfokus till del skiftas mot målbildsperspektivet. Enheter inom Försvarsmakten med sakansvar måste
aktivt deltaga i underlagsframtagandet för att få fram ett relevant
beslutsunderlag med helhetsperspektiv.
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1/3
2003

1/3
2002
Fördjupningsområden
Kontinuerlig avtappning till idé och målbildsarbetet
Idébilder FM strukturer
(tjugoårigt perspektiv)

Fortsatt idébildsarbete
Målbilder FM strukturer
"Målbildsgrupp"
(tioårigt perspektiv)
Värdering/utveckling
Målbilder FM strukturer
X
Y
Z

Figur 8: Översiktlig beskrivning av arbetet 2002-2003

Styrande för arbetet under kommande år är ”Regleringsbrev för budgetåret 2002” (datum 2001-12-13 Fö 2001/2821/EPS) inriktning av Försvarsmaktens militärstrategiska planering, punkt 61 perspektivplanering. Arbetet under nästa år förslås därför omfatta följande:
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•

Utveckla idébilder med försvarsmaktsstrukturer i det tjugoåriga
perspektivet genom att göra erforderliga kostnadsberäkningar
samt en analys av balans inom respektive mellan strukturerna”.

•

Värdera och utveckla idébilder med försvarsmaktsstrukturer i det
tjugoåriga perspektivet genom att inarbeta resultat från fördjupningsområden.

•

Översyn och fördjupning av STS i det tioåriga perspektivet samt
revidering av motståndar- och aktörsbeskrivningar.

•

Utifrån referensplan 2002 klarlägga tillståndet i insats- och grundorganisationerna och de verksamhetsmässiga förutsättningarna i
övrigt så att innehållet i målbildsarbete blir realistiskt.

•

Ta fram försvarsmaktsstrukturer med olika inriktningar, förmågeprofiler, beredskap och anpassningsförmåga i det tioåriga per-
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spektivet. Grunden skall i huvudsak utgöras av resultatet från
idébildsarbetet och läget inom Försvarsmakten idag.
•

Genomföra ekonomiska variationer av olika strukturer för att
säkerställa ekonomisk robusthet, d.v.s. att Försvarsmakten utvecklas i en riktning som är hållbar även vid en eventuell framtida
minskning av försvarsanlaget.

•

Fördjupade analyser av strukturer för att identifiera kritisk massa
av till exempel förband, system och kompetenser.

•

Värdera och utveckla försvarsmaktsstrukturer med olika inriktningar, förmågeprofiler, beredskap och anpassningsförmåga mot
STS i det tioåriga perspektivet. Syftet är att ta fram underlag för en
eller flera målbild (er) och därtill kopplade beslut som måste tas i
perioden 2005-2007.

10.2 Förslag till omedelbara åtgärder
Följande förslag föreligger i närtid för att ta fram underlag för fortsatt
ominriktning av Försvarsmakten mot ny krigföring, övergången till
nätverksbaserat försvar, ökad tillgänglighet hos stridskrafter samt hur
Försvarsmaktens resurser kan användas för att hantera en breddad hotoch riskbild:
•

Säkerställa att pågående och planerade studier stödjer perspektivplaneringen med relevant underlag i första hand kopplat till fördjupningsområden.

•

Att underlagsframtagning till perspektivplaneringen ges ett större
utrymme i organisationen där framförallt framtagande av spelkort
och kostnadsuppgifter ges hög prioritet.

•

Att perspektivplaneringen kan ge direktiv till stödjande enheter
genom att initiera utredningar inom specifika områden under viss
tid.

•

Att stödjande enheter deltager i fördjupningsområden för att ta
fram kunskap och fakta som sedan kan överföras till idé- och målbildsarbetet.
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Underbilaga 1: Begreppsförklaringar
Inom ramen för arbetet med perspektivplaneringen utnyttjas ett flertal
begrepp vilka förklaras nedan. För teckenförklaringar, se fotnoten
längst ner på denna sida. 1
Amfibieförband

Förband avsedda att verka i gränslandet mellan hav och land
(kust, skärgård, hamn- och deltaområden). De är utrustade och
utbildade för verksamhet på marken och till sjöss. Till amfibieförbanden hör bland annat. amfibiebataljoner och amfibiebrigadledning. I Sverige ingår amfibieförbanden i marinstridskrafterna

Asymmetrisk
krigföring

Under senare år har begreppet asymmetrisk krigföring kommit
att användas i olika sammanhang. Asymmetrisk krigföring som
begrepp, har i USA utnyttjats för att beskriva bland annat terrormetoder mot det amerikanska samhället. Syftet har varit att särskilt uppmärksamma risken för denna av typ angrepp.
Asymmetri är ett tillstånd som uppstår när två förhållanden som
är olika varandra möts. Det är olikheten som är asymmetrin, inte
metoderna i sig. Det är först i mötet mellan angreppsmetoderna
och försvarsansträngningarna som det går att avgöra om det
uppstått en asymmetri.
Begreppet beskriver en avsikt att undvika att möta en motståndare där han är stark utan istället agera mot hans svaga sidor.
Ofta används metoder som avsevärt skiljer sig från vad som
förväntas. Exempelvis kan metoderna baseras på olika vilja att
uthärda förluster bland underställda och tredje part, eller olika
beredvillighet att åsidosätta folkrätt och annan internationell lagstiftning.
Asymmetrisk krigföring kan utnyttjas av såväl statliga, som ickestatliga aktörer, och riktas såväl mot motståndarens militära
styrkor som dess samhälle. Asymmetrisk krigföring kan innehålla exempelvis terrorism, massförstörelsevapen och informationskrigföring.
Se stridshelikoptrar

Ballistiska
robotar

Robotar (långräckviddiga) med relativt kort brinnfas, som i
huvudsak följer en kastbana.

1.

Attackhelikopter (ahkp)
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† = Definition enligt Remiss Nomen FM, 1999-09-20, 09 911:66532
* = Definition enligt Försvarsplan 2000 (FP 2000) 2000-07-07 H 01 310:80625, Öppen bilaga
5 Nomen (ersätter Nomen OpP 98).

PerP_01.book Page 167 Wednesday, April 10, 2002 10:07 AM

RAPPORT 6

UNDERBILAGA 1: BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Bekämpning

Bekämpning är en metod där olika former av verkan samlas mot
ett avgränsat och tydligt mål. Ytterst syftar de totala bekämpningsinsatserna till att bryta motståndarens vilja. Bekämpning
omfattar insatser på militärstrategisk, operativ och taktisk nivå
med mark-, sjö- och luftstridskrafter vars ambition och syfte
avgörs av chefen. Insatserna genomförs med egna resurser eller
genom uppdrag till underställda chefer. Bekämpning över ytan
och på ett stort djup reducerar motståndarens kapaciet och förmåga samtidigt som de leder till egen framgång.

Beväpnad
helikopter

Helikoptersystem som sträcker sig från särskilt anpassad och
demonterbart tilläggsutrustad spanings/transporthelikopter till
specialkonfigurerad attackhelikopter. Attackhelikoptern skiljer
sig mot övriga främst genom att plattformen redan i sin konstruktion är byggd för sin uppgift med förstärkt flygskrov/kropp,
redundanta mekaniska och elektriska system, hög överlevnadsförmåga och långt gången integration av ingående delsystem.”

Civil-Military
Co-operation
(CIMIC)

CIMIC är en militär term som avser de resurser, åtgärder och
aktiviteter som syftar till att etablera och driva effektiv samverkan mellan en internationell militär krishanteringsstyrka och de
civila aktörerna i styrkans operationsområde.
CIMIC-begreppet omfattar därvid stabsfunktionen CIMIC och till
denna funktion relaterade uppgifter, aktiviteter och resurser.
CIMIC-funktionens verksamhet syftar till att, i likhet med andra
stabsfunktioner, stödja genomförandet av den militära delen av
en krishanteringsinsats. Funktionen är således inte altruistisk,
men utgår från en konceptuell syn på krishantering - det övergripande målet för aktuell mission och den ömsesidiga nyttan
som ligger i en nära samverkan mellan de militära och civila
delarna av insatsen.
CIMIC-funktionen har således ett central roll för att den koordinering av de civila och militära krishanteringsinsatserna som den
politiska ledningen eftersträvar, manifesteras i rutiner för och
implementering av en nära samverkan mellan insatsens militära
och civila komponenter.

Data säkerhet

Åtgärder vidtagna för att skydda samhälle, myndigheter, förband
och staber mot dataintrång.

Demonstrator

Konstruktion som syftar till att påvisa att nya idéer, nya tekniker
eller nya systemlösningar är praktiskt och ekonomiskt genomförbara. Kan ha varierande färdighetsgrader från demonstration i
laboratoriemiljö till demonstration på systemnivå i fält.

EU Headline
Goal

Begrepp som utnyttjades i EU-staternas Helsingfors-deklaration
från december 1999, för att beskriva målsättning för utvecklingen av EU:s militära krishanteringsresurser.
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European
Security and
Defence Identity (ESDI)

ESDI skall ses som NATO:s utveckling av en europeisk identitet
som baseras på samarbetet med USA och bibehållandet av den
transatlantiska länken. I ESDI betonas att Europa skall ta ett
större ansvar, vilket är viktigt för USA, men även att Europa skall
få större inflytande. Bygger ursprungligen på samarbetet mellan
NATO och WEU, som nu NATO strävar efter skall anpassas till
samarbetet med EU.

Fjärrstridskrafter

Förband eller enhet speciellt anpassat för enskilt (autonomt)
uppträdande på stort avstånd från eget territorium. Till fjärrstridskrafterna hör vissa jägarförband, ytstridsfartyg, ubåtar och
attackflyg.

Flygstridskrafter

Förband främst avsedda för luftoperativ verksamhet, men även
för understöd av mark- och sjöstridskrafter (i direkt samverkan).
Flygstridskrafter betecknar också i direkt bemärkelse jakt-,
attack-, spanings- och transportflygförband samt Stril- och
delar av flygbasförbanden. †

Fredsbevarande insatser

Fredsbevarande insatser i traditionell bemärkelse avser insatser
som görs efter ett freds- eller eldupphöravtal, vanligtvis i samband med en mellanstatlig konflikt. Dessa insatser baseras på
tre principer: parternas medgivande, opartiskhet och begränsad
våldsanvändning med undantag för självförsvar. Konfliktlösning,
försoning, förtroendeskapande åtgärder samt institutionellt och
humanitärt bistånd är exempel på övergripande åtgärder som
ingår. Exempel på specifikt militära aktiviteter kan vara: demobiliseringsåtgärder, avväpning, avrustning av tidigare stridande
parter, övervakning, rapportering, åtskiljande av förband. Dessa
insatser kan, när de sätts in i fientliga miljöer, kräva robust
våldsanvändning. †

Fredsfrämjande verksamhet

Fredsfrämjande verksamhet är ett överordnat begrepp för fredsbevarande och fredsframtvingande verksamhet. Begreppet
inkluderar de åtgärder som faller under rubrikerna konfliktförebyggande, fredsskapande, fredsbevarande, fredsbyggande
och fredsframtvingande

Fredsframtvingande
insatser

Fredsframtvingande insatser för att med tvingande militära
medel eller hot därom upprätthålla eller återställa fred i ett
område. Åtgärderna kan ske inom ramen för en mellan- eller
inomstatlig konflikt. †

Fredsskapande insatser

Syftar till att genom fredliga medel, t ex medling och annan diplomatisk verksamhet, söka få stridande parter till uppgörelser. I
de s k. ”Petersbergsuppgifterna” används begreppet ”Peacemaking” som vid en direkt översättning också skulle kunna
betyda ”fredsskapande”. I detta avseende skall dock begreppet
ges definitionen ”fredsfrämjande”.

Funktionell
strid

Principbegrepp för att peka på att syftet med striden är att
påverka (vitala) funktioner och inte att ta terräng.
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Förmåga

Perp definierar den som en verksamhet som utförs under vissa
villkor och som kan mätas. Exempel kan vara luftmålsbekämpning mot kryssningsrobotar i alla väderbetingelser med
100% träffsannolikhet.

Förstärkningsorganisation

Består av förband, personalreserv, O/E materiel och förnödenheter. Dimensionerad för kvalitativa/kvantitativa anpassningsåtgärder. Varierande beredskap och tillgänglighet inom ramen för
VA uppgifter.

Försvarsmakten (FM)

Myndighet i fred och krig med ÖB som chef. †

Försvarsmaktsidé (FMI)

Ett underlag för försvarsmaktens långsiktiga utveckling. FMI
omfattar såväl en beskrivning av omvärldsutvecklingen på lång
sikt, idébilder i 20 årsperspektivet, en långsiktig Försvarsmaktsvision, som en målbild i 10-årsperspektivet.

Gemensam
Utrikes och
Säkerhetspolitik (GUSP)

I och med att Amsterdamfördraget trädde i kraft i maj 1999 har
EU stärkt sin vilja att hävda sin identitet i internationella sammanhang, särskilt genom att genomföra en gemensam utrikesoch säkerhetspolitik (GUSP). Avsikten är att medlemsländerna
skall ha kvar sin nationella utrikespolitik men så långt möjligt
samordna den inom EU. Inom ramen för GUSP ingår dock inte
försvarspolitiken, med undantag att de s.k. Petersberguppgifterna kan komma ifråga.

Graderad
verkan

Förmåga att välja en verkansform och stridsdel som ger "lämplig" verkansnivå i målet. Kan inkludera förmåga att välja mellan
permanent och tillfällig verkan (t. ex. förstöra, förlama eller försvåra användande)

Grundorganisation

Bas för utbildning, kompetens och utveckling. Utbildning av
insatsförband och återställning av förband som varit insatta i
genomförande. Utbildning av förband till förstärkningsorganisationen. Skall vara dimensionerad för att vid behov höja tillgängligheten av förband i förstärkningsorganisationen. Inkluderar
infrastruktur i form av skolor, utbildningsanstalter, övningsområden och övrigt stöd. Utveckling, försök, studier och demonstratorprojekt drivs här.

Hävda territoriet

Åtgärder för att övervaka hela territoriet samt avvisa kränkningar
och förhindra främmande militär verksamhet. †

Högeffektspulsad
mikrovågsstrålning (HPM)

Mikrovågspulser med hög pulseffekt. Dessa pulser med högt
energiinnehåll kan utnyttjas bl.a. för att störa eller förstöra elektronisk utrustning. †
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Icke-dödande
vapen

Vapen som primärt utvecklas och utnyttjas för att försätta människor eller materiel ur stridbart skick, samtidigt som de minimerar antalet döda och permanent skadade människor samt
oönskade skador på egendom och miljö. †

Idébilder

Beskrivning av tänkbara Försvarsmaktsstrukturer i ett 20-årsperspektiv. Idébilderna utgår från möjliga kombinationer av
omvärlds-, teknik-, samhällsutveckling och framtida insatsmiljöer. En idébild innehåller ett strategiskt och operativt koncept
samt behov av funktioner och förbandstyper i en övergripande
Försvarsmaktsstruktur. Jmf målbild.

Indirekt eld

Skjutning med vapnet indirekt riktat mot ett mål som inte kan
observeras från skjutplatsen. Eldreglering sker från annan plats
än vid skjutande enhet. †

Informationsoperationer
(IO):

Riktade och samordnade åtgärder till stöd för egna politiska
och/eller militära mål genom att påverka eller utnyttja motståndarens eller annan utländsk aktörs information och/eller informationssystem. Det yttersta målet är att påverka det mänskliga
beslutsfattandet. IO kan genomföras i såväl politiska, ekonomiska som militära sammanhang.

Defensiva informationsoperationer
(IO-D)

Riktade och vanligen samordnade åtgärder i fred, kris och krig
avseende operationer, personal, teknologi och policy för att
skydda och försvara information, informationssystem och egen
förmåga till rationellt beslutsfattande. Genomförs t.ex. genom
fysiskt skydd, skydd mot vilseledning, skydd mot informationsinhämtning, säkerhetsunderrättelsetjänst och telekrigsåtgärder
och psykologiskt försvar.

Offensiva informations-operationer
(IO-O)

Riktade och vanligen samordnade åtgärder i fred, kris och krig
för att påverka en motståndares information och/eller informations- och kommunikationssystem. Målet är bland annat. att
påverka dennes förmåga till rationellt beslutsfattande och därmed gynna egna syften. Genomförs t.ex. genom fysisk attack/
förstöring, vilseledning, skydd mot informationsinhämtning,
telekrig och psykologiska operationer. *

Informationskrigföring

Informationsoperation som genomförs under kris och krig för att
främja eller uppnå särskilda politiska och/eller militära mål gentemot en eller flera motståndare.
Se även Informationsoperationer, Offensiva information-soperationer, Defensiva informationsoperationer samt Ledningskrigföring. †

Informationsöverlägsenhet:
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Med informationsöverlägsenhet menas att ha bättre omvärldsuppfattning än motståndaren. Förutsättningarna för att uppnå
detta är att ha bättre ledning, bättre uppföljning av egna stridskrafter och bättre underrättelsetjänst än motståndaren samt förmåga att begränsa motståndarens omvärldsuppfattning genom
ledningskrigföring.
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Insatsförband

Förband och system för lösande av uppgifter inom ramen för TI/
II och VA. Hög beredskap och tillgänglighet

Insatsorganisation

Insatsorganisationen utgörs av Överbefälhavaren med
högkvarteret, den operativa insatsledningen (OPIL), militärdistrikten (MD) med ingående militärdistriktsgrupper, övriga förband samt utlandsstyrkan. Insatsorganisationen tillförs resurser
antingen från grundorganisationen (t.ex. förband under utbildning eller förband som upprätthåller beredskap) eller genom att
förband mobiliseras.
Insatsorganisationen skall, utöver att genomföra insatser, kunna
upprätthålla förmåga att leda och samordna operativ och taktisk
verksamhet, samverka med civila delar av totalförsvaret och
kunna genomföra integrerade insatser. Insatsorganisationens
förband indelas i Operativa insatsförband och Nationella
skyddsstyrkor.

Intrång

Verksamhet med uppsåt utförd med militära resurser av främmande nation mot eller på svenskt territorium i strid med tillträdesbestämmelser eller svensk lag. Se även Kränkning. *

Kris

Politisk händelseutveckling och/eller naturkatastrofer med militära och/eller samhälleliga följdverkningar. Kriser i närområdet
sammankopplas med beredskapshöjningar. †

Ledningskrigföring

Militär verksamhet som syftar till att försämra motståndarens
eller annan aktörs omvärldsuppfattning och nedsätta förmågan
att utöva ledning. Består av ledningsbekämpning, vilseledning,
psykologiska operationer och skydd mot informationsinhämtning.
Se även Informationsoperationer, Offensiva informationsoperationer, Defensiva informations-operationer samt Informationskrigföring. †

Ledningssystem

System för att genomföra ledning inkluderande metodik- och
tekniktillämpning. Systemet består av doktrin, organisation, personal och teknik. Systemet utgörs av hela kedjan av organ för
inhämtning, sammanställning, överföring, bearbetning, lagring,
presentation och spridning av data och information. †

Logistik

Verksamhet som planeras, förbereds och genomförs för att
trupp och förnödenheter skall finnas på rätt plats i rätt tid. Logistik omfattar förrådshållning inklusive redovisning, materielunderhåll, materielhantering, transporter samt samordning avseende
samordning av det civila samhällets resurser. Sjukvård och
fältarbeten ingår ej.
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Avser de komponenter och resurser som medger förflyttning/
verkan av personal, materiel, vapen- och informationssystem i,
från eller genom luftrummet.
Komponenterna och resurserna används i första hand i nära
samverkan med och för att påverka markstriden. Förmågan
utvecklas, beroende på en hög grad av samövning, främst av
luftburet förband

Luftförsvar

Defensiv verksamhet syftande till sådan kontroll av luftrummet
att dess utnyttjande för egna syften möjliggörs och förvägras
fienden. Luftförsvar genomförs främst med jaktflyg, luftvärn,
telemotmedel och ledningsförband med underrättelsesystem för
luftförsvaret. †

Luftlandsättning

Landsättning av personal och/eller materiel med fallskärm och
luftfarkost. †

Luftöverlägsenhet

En sådan grad av kontroll över luftrummet att motståndaren inte
kan förhindra den överlägsne att utnyttja luftrummet för sin luftoperativa verksamhet, medan den överlägsne kan förvägra
motståndaren samma möjlighet. Luftöverlägsenhet är begränsad i tid och/eller rum. *

Lågintensitetskonflikt

Politisk, militär, ekonomisk eller kulturell konflikt mellan eller
inom stater eller mellan stater och välorganiserade grupper på
en lägre nivå än konventionellt krig men på en högre eskalationsnivå än traditionell fredlig konkurrens. Nya inslag i hotbilden
är t ex narkotikabrottslighet, storskalig ekonomisk brottslighet,
organiserad flyktingsmuggling, kulturella - religiösa konflikter,
ekologisk utpressning m.m. †

Manöverkrigföring

Syftar till att bryta en motståndares stridsvilja snarare än hans
fysiska förmåga (indirekt metod). Dess motsats är utnötningskrig
(direkt metod).
Manöverkrig kan också beskrivas med följande principer:
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•

En strävan att vinna över motståndaren med begränsad
strid, eller t o m utan strid, genom att uppträda så intelligent
och kraftfullt att motståndaren försätts i en ohållbar situation
och ger upp.

•

Skapa överraskning genom lednings- och underrättelseövertag, vilseledningsåtgärder och genom att våga
avvika från konventionellt handlingsmönster.

•

Skapa ledningsövertag genom att störa motståndarens
beslutsprocess och säkerställa egen.

•

Slå sig igenom motståndarens linjer utan att nödvändigtvis
slå hans förband. Avgörande strid och seger skall inte sökas
i motståndarens front utan i hans bakre grupperingar.

•

Åstadkomma samordning av egen verksamhet samt skapa
friktion, oordning och kaos hos motståndaren. †
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Marinstridskrafter

Förband främst avsedda för verksamhet till sjöss och i kustzonen. De består av kaderorganiserade krigsförband ur försvarsgrenen marinen. †

Markmålsbekämpning

Bekämpning med alla typer av system på alla avstånd mot fasta
och rörliga punkt- och ytmål med extern måldata (inkluderar
möjlighet till graderad verkan).
Kan indelas enligt följande:
Räckvidd
Avstånd
Tid
Kommentarer
Lång
(Stort djup)
>100 km
Operativ
chefs behov
Kort: <30 min, d.v.s. kortare än anflygning
Nyckel personal i byggnader motsv.

Lång: >30 min
Flygbas, ledningscentral

Medel
(Medelstort djup)
5-100 km
Armé
taktisk chefs behov
Kort: <2 min
Grupperad artilleripjäs. (Trackförmåga ger längre tid)

Lång: 30 min
TOLO-plats, UFA, Stab.
Statiska mål exempelvis broar ger oändlig tid.

Kort
< 5 km
Kort: sekunder – 1 min
Stridsvagn, prickskytt

Lång: < 10 min
Förband (pluton/kompani)
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Markrobot

Robot med luftförbrukande framdrivningsanordning som oftast
uppträder nära jordytan och som för en utanför stående observatör har en bana som i princip är helt opredikterbar (jmf ballistisk som följer en kastbana).

Markstridskrafter

Förband främst avsedda för markoperativ verksamhet. Dessa
utgörs främst av arméförband inklusive hemvärnsförband samt
förband ur marinen och flygvapnet som genomför markstrid.

Massförstörelsevapen

Med massförstörelsevapen avses kärnvapen, biologiska och
kemiska stridsmedel.

Militärdistrikt

Geografiskt avgränsat område för vilket en militärdistriktsbefälhavare är militär territoriell chef.

Målbild

Beskrivning av Försvarsmakten i ett tio-årsperspektiv. Innehåller
en konkret beskrivning om hur Försvarsmakten bör se ut om tio
år. Målbilden är ett helhetskoncept som innehåller bland annat
organisation, förbandsstruktur och personalförsörjning. Målbilden skall vara ekonomiskt genomräknad och direkt kunna inarbetas i försvarsmaktsplanen.

Nationella
intressen

Övergripande benämning på värden som för Sverige har stor
ekonomisk, politisk eller militär betydelse. Begreppet är vidare
än ”territoriell integritet” som har en gränsrelaterad koppling.
Nationella intressen kan appliceras på förhållanden utanför
territorialgränserna och kan vara av mer tidsberoende karaktär
än territoriell integritet som är ett mer statiskt intresse att kunna
hävda. Nationella intressen kan variera över tiden och i olika
områden och situationer. Nationella intressen kan finnas permanent (t.ex. rätten att utnyttja det fria havet) samt uppstå temporärt (t.ex. ett väpnat terroristhot mot vår elförsörjning).
Exempelvis är det ett nationellt intresse att kunna skydda
svenska ekonomiska intressen i ekonomiska zonen samt att
kunna utnyttja säkra sjötransporter för import och export.

Nationella
skyddsstyrkor

Nationella skyddsstyrkor (NS) är förband och staber som är territoriellt knutna med därtill specifika uppgifter och har begränsad
eller ingen operativ rörlighet. Nationella skyddstyrkor utgörs till
stor del av hemvärn.

Nordkalotten

Område innefattande de delar av Sverige, Norge, Finland och
Leningrads militärområde som ligger norr om 65 breddgraden
samt angränsande havsområde.
Se bild Närområdet.

Ny krigföring

Svenskt begrepp synonymt med RMA. D.v.s. att med teknikens
hjälp skapa bättre balans mellan informations- lednings- och
verkanssystem. Se rapport 5 från PerP s.115
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Det geografiska område i Sveriges närhet som är av speciellt
operativt och strategiskt intresse.
Områdets utsträckning regleras i särskild ordning. I den operativa planeringen avses område enligt bilden. *

Nordkalotten

Närområdet
Östersjöområdet

Nätverksbaserat försvar

En struktur innehållande ledning med beslutsstöd, informationssystem samt insats- och verkansfunktioner. Dessa är integrerade med varandra och medger informationsutbyte i nära realtid.

Operation

Militär insats utförd av förband ur grund- eller insatsorganisationen på strategisk, operativ eller taktisk nivå. Jfr NATO:s ”operation”. *

Gemensam
operation

Militär insats utförd av förband ur flera försvarsgrenar ur grundeller insatsorganisationen. Gemensam operation leds under ÖB
av C OPIL. Jfr NATO:s ”Joint operation”. *

Multinationell
operation

Militär insats som utförs av förband från flera länder t.ex. inom
ramen för FN:s stadgar. Jfr NATO:s ”Combined operation”. *

Operationsområde

Geografiskt sammanhängande område inom vilket C OPIL har
odelat ansvar för operationers genomförande i krig och försvarsförberedelsearbete i fred. Operationsområdets gränser
fastställs av ÖB. *

Operativa
insatsstyrkor

Ett sammanfattande begrepp för en grupp av förband/funktioner
som kan ingå i en tillfälligt sammansatt styrka och samordnas
för att nå ett gemensamt mål. Styrkans sammansättning anpassas efter behov, tillgång på förband samt den miljö i vilken uppgifter skall lösas. *

Operativa stödfunktioner

De operativa stödfunktionerna är fältarbeten, underhållstjänst,
kommunikationstjänst samt hälsovårds- och sjukvårdstjänst. Se
även Logistik. *
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Partnerskap för
Fred (PFF)1

Samarbete mellan nordamerikanska och europeiska stater
samt Asiatiska (f d sovjet-republiker). Grundprincipen för deltagande är självdifferentiering. PFF innehåller såväl övningsverksamhet med inriktning på internationell krishantering som
utbildning, interoperabilitetsåtgärder, gemensamma arbetsgrupper inom teknikutveckling m m..

Perspektivplanering (PerP)

Långsiktig försvarsplanering med en utblick om 10-20 år. Består
av årscykler syftande till uppdatering av idébilder och målbild
(20 resp.10 år) samt en treårig plan för perspektivstudier.

Psykologisk
krigföring

Åtgärder som en stat eller en grupp av stater vidtar för att försvaga försvarsvilja och motståndsanda hos befolkningen i en
annan stat eller grupp av stater. †
Verksamhet som syftar till att påverka opinioner, känslor, åsikter
och uppträdande på ett för våra avsikter gynnsamt sätt. 2

PerP-spel

Arbetsmetod inom perspektivstudierna där en struktur (eller
flera) prövas i ett eller flera scenario och mot olika hotnivåer och
motståndare. Syftet med spel kan vara att bygga upp kunskap
om en strukturs möjligheter att uppfylla FM-uppgifterna. Annat
syfte kan vara att pröva olika delar inom en struktur.

Petersberguppgifter

I dessa innefattas, humanitära insatser och räddnings-insatser,
fredsbevarande insatser, internationell krishantering med militära medel, inklusive insatser med stridskrafter för att skapa fred
i en konflikt.

RMA
– Revolution in
Military Affairs

Amerikanskt begrepp för att beskriva hur teknikutvecklingen på
ett genomgripande sätt påverkar hur krigföring kommer att
gestalta sig och påverka militära organisationers utformning.
RMA innebär ett nytt sätt att tänka och agera.

Sjömålsbekämpning

Bekämpning med olika verkansdelar (graderad verkan), från alla
typer av system, mot alla typer av mål på och under havsytan.

Sjöstridskrafter

Förband främst avsedda för sjöoperativ verksamhet. Sjöstridskrafter innefattar ytstrids-, ubåts-, minkrigsförband samt
helikopterförband avsedda för verksamhet till sjöss och ubåtsjaktflygplan m.m. †

Specialförband

Benämning på förband med särskild utbildning, utrustning och
kompetens, ofta med inriktning mot att kunna genomföra
underrättelseinhämtning, ledningskrigföring, understöd för långräckviddig bekämpning samt antisabotageinsatser. Stora krav
på uthållighet samt förmåga till dolt uppträdande i högriskmiljö.
Mycket höga krav på personell kvalitet samt på personliga färdigheter medför lång utbildnings- och övningstid.

1.
2.
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Eng. Partnership for Peace (PFP)
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Strategisk
grundsyn

ÖB sammanfattning av grundprinciperna för FM agerande mot
bakgrund av fastställda säkerhetspolitiska och strategiska mål
för totalförsvaret, statsmakternas inriktning av det militära försvaret samt FM uppgifter.*

Stridshelikoptrar

Här avses attackhelikoptersystem. Helikopter avsedd för
anfallsuppgifter. Försedd med offensiva vapen (raketer, robotar
och kanoner) och avancerad spanings- och eldledningsutrustning för insatser främst mot markbundna förband, anläggningar
och flygstridskrafter på marken. Är normalt splitterskyddad och
försedd med motmedel för att kunna uppträda i modern hotmiljö, alternativt försedd med sådana vapen att stand-offavståndet säkerställer överlevnad. Jfr pansarvärnshelikopter. †

Stridskrafter

Samlingsbenämning på militära förband. Dessa indelas i mark-,
sjö- och flygstridskrafter. Till skillnad från armé-, marin- och flygvapenstridskrafter kan det i mark-, sjö- och flygstridskrafter ingå
förband ur samtliga försvarsgrenar. Dessutom kan vissa förband
benämnas fjärrstridskrafter. Jfr fjärrstridskrafter. †

Struktur

Med struktur avses Försvarsmaktens krigs- och grundorganisation, med personal, materiel och anläggningar. Strukturer kan
vara såväl ”delstrukturer” som sammansatta försvarsmaktsstrukturer.

Säkerhetsfrämjande
verksamhet

Åtgärder som företas för att hindra att konflikter utbryter. Dessa
åtgärder inkluderar bland annat. politiskt agerande, preventiv
diplomati, rustningskontroll, institutionellt och humanitärt
bistånd. Även åtgärder med syfte att undanröja strukturella
orsaker till konflikter och skapa goda ekonomiska, sociala och
demokratiska förhållanden ingår. Se även fredsfrämjande verksamhet. *

Säkerhetshotan
de verksamhet

Sammanfattande benämning på verksamhet som kan hota
rikets säkerhet, oberoende och statsskick. Kan utgöras av främmande underrättelseverksamhet, sabotage, subversion, infiltration, terrorism och kriminalitet.

Telekrigföring

Militär verksamhet som utnyttjar det elektromagnetiska spektrumet för att bekämpa, förvanska eller exploatera motparts inhämtning, bearbetning eller delgivning av information samt skydd
mot för oss ogynnsamt utnyttjande av det elektromagnetiska
spektrumet. †

Territoriell och
funktionell ledningsfunktion

Arbetsnamn för en ny form av territoriell och funktionell ledningsfunktion på regional nivå.
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Territoriell verksamhet
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Syftar till att genom samverkan; samordna militära och civila
resurser, skapa förutsättningar för att genomföra samt stödja
militära och civila insatser, upprätthålla en bearbetad lägesbild
som underlag för insatser samt genom en gemensam planering
medverka i skapandet av ett samhälle som kan motstå svåra
påfrestningar och begränsa väpnade insatser1

Underrättelsetjänst

Verksamhet som syftar till att tillgodose behov av beslutsunderlag rörande motparts/annan parts läge och handlingsmöjligheter
samt internationella förhållanden. Kan vara strategisk, operativ
eller taktisk. Omfattar ledning av underrättelsetjänsten, bl a
klarläggande av underrättelsebehov och inriktning av underrättelsetjänsten, samt inhämtning, bearbetning och delgivning av
underrättelser. †

Utnötningskrigföring

Krigföringsmetod där de krigförande strävar efter att reducera
motståndarens effektivitet genom att åsamka denne förluster av
personal, materiel och uthållighet. Seger tillfaller den styrka som
kan uthärda längst. Strid förs i sin extremaste form genom att
styrka ställs mot styrka och förstärkningar sätts in där angriparen trycker på som hårdast. Striderna på västfronten under det
första världskriget är ett av de främsta exemplen på utnötningskrigföring. †

Vitala områden/
funktioner

Geografiska områden eller funktioner som på ett avgörande sätt
kan inverka på rikets existens och/eller genomförandet av militära operationer. Vitala områden och funktioner kan vara civila
och/eller militära. *

Västvärlden

I begreppet avses i första hand Nordamerika och Västeuropa
men i vissa sammanhang inbegrips även Australien, Nya Zeeland och Japan.

Östersjöområdet

Område innefattande Östersjön och Finska viken, samt
angränsande kustområden. Se bild Närområdet. †

1.
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Underbilaga 2:
Funktioner och beskrivning av olika miljöer som
används inom Perspektivplaneringen

Ledning

Situationsuppfattning

Luften
Terräng &
Urban miljö

Ort
O

Kust- och skärgård

Över havsytan

Under havsytan
Under havsytan

Stödfunktioner

Ledning: Innefattar planering, uppföljning av stridskrafter och bearbetning och analys av underrättelser.
•

Operativ ledning
- Avser samordnad ledning av mark-, sjö- och luftstridskrafter.

•

Taktisk ledning
- Avser samordnad ledning under operativ nivå av behovssammansatta insatsstyrkor

Situationsuppfattning: Innefattar informationsinhämtning och skapande av gemensam lägesbild.
•

Informationsövervakning, -spaning
- Riktad mot strategiska, operativa och taktiska mål i infosfären.2

•

Markövervakning, -spaning
- Riktad mot objekt på och nära marken.

•

Havsövervakning, -spaning
- Riktad mot objekt på och nära havsytan Inkluderar inte skärgård.

2.

Infosfären är digital (ex. datorer) och analog (ex. människan).
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•

Kust- och skärgårdsövervakning, -spaning
- Riktad mot objekt i kustområde (på och nära marken, på och
nära havs ytan)

•

Undervattensövervakning, -spaning
- Riktad mot objekt under havsytan och på botten. Inkluderar
kust – och skärgård.

•

Luftövervakning, -spaning
- Riktad mot objekt i luftrummet och i rymden.

Verkan: Innefattar insats mot materiella och immateriella mål i alla
dimensioner

180

•

Verkan mot information, informationssystem och lägesuppfattning
- Riktade och samordnade åtgärder till stöd för egna politiska
och/eller militära mål genom att påverka eller utnyttja annan
aktörs information och/eller informationssystem. Det yttersta
målet är att påverka det mänskliga beslutsfattandet. Verksamheten syftar till att försämra annan aktörs omvärldsuppfattning
och nedsätta förmågan att utöva ledning. Består av ledningsbekämpning, vilseledning, psykologiska operationer och skydd
mot informationsinhämtning. Inkluderar riktade åtgärder för att
skydda egen information eller informationssystem.

•

Verkan i terräng och urban miljö
- Slå, bekämpa, ta terräng, skydda, bevaka objekt och område.
Omfattar miljöer med och utan utbyggd infrastruktur som medger stort manöverutrymme och varierande stridsavstånd.
Bekämpning sker med olika verkansdelar (graderad verkan),
från alla typer av system, mot alla typer av mål.

•

Verkan i ort
- Slå, bekämpa, ta terräng, skydda, bevaka objekt och område.
Omfattar främst stadsmiljö som kraftigt begränsar manöverutrymme vilket innebär korta stridsavstånd. Bekämpning sker
med olika verkansdelar (graderad verkan), från alla typer av system, mot alla typer av mål

•

Verkan i kust- och skärgård
- Slå, bekämpa, ta terräng, skydda, bevaka objekt och område.
Omfattar kustområde vilket inkluderar öppen och beklädd skärgård samt urbanmiljö och hamn. Miljön medger stort manöver-
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utrymme och varierande stridsavstånd. Verkan sker över
vattenytan samt på marken. Bekämpning sker med olika verkansdelar (graderad verkan), från alla typer av system, mot alla
typer av mål
•

Verkan på havsytan
- Bekämpa, skydda, bevaka objekt och område. Omfattar främst
öppet hav in till baslinje. Bekämpning sker med olika verkansdelar (graderad verkan), från alla typer av system, mot alla typer
av mål.

•

Verkan under havsytan
- Bekämpa, skydda, bevaka objekt och område. Omfattar främst
öppet hav, kust- och skärgård, stränder och hamnar. Bekämpning sker med olika verkansdelar, från alla typer av system, mot
alla typer av mål i denna miljö

•

Verkan i luften
- Bekämpa, skydda, bevaka objekt och område. Omfattar luften
och rymden. Bekämpning sker med olika verkansdelar (graderad verkan) från alla typer av system, mot alla typer av mål

•

Verkan med långräckviddig bekämpning
- Bekämpning med alla typer av system på stora avstånd (~100
km) mot fasta och rörliga punkt- och ytmål med extern måldata
(inkluderar möjlighet till graderad verkan).Riktas främst mot
motståndarens operativa viktiga tillgångar och / eller gränssättande funktioner.

Stödfunktioner: Riktad verkan för att möjliggöra ledning, information
och verkan.
•

Strategisk/ operativ/taktisk transport
- Avser transporter och transportledning syftande till rörlighet
nationellt och internationellt. Funktionen omfattar såväl landsvägs-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter som infrastruktur i
form av väg- och järnvägsnät samt hamnar och flygfält.

•

Underhållstjänst
- Avser teknisk tjänst och förnödenhetsförsörjning vid förbandsnivå för armé, flyg- och marinstridskrafter.

•

Hälso- och sjukvård
- Avser hälsovård, sjukvård, tandvård och veterinärtjänst omfat-
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tande även sjukvårdsförnödenheter, miljö- och hälsoskydd
jämte livsmedelshygien. i alla försvarsmaktsuppgifterna

182

•

Fältarbete
- Avser stödfunktioner vid såväl operativ som taktisk verksamhet
samt som stöd till övriga totalförsvaret. Inkluderar verksamhet
som syftar till förändringar av terräng och infrastruktur för att
öka egen rörlighet eller begränsa angriparens rörlighet samt förbättra våra egna förbands eller systems verkan, uthållighet och
överlevnad.

•

NBC
- Understödja med skyddsåtgärder och begränsa verkningar från
N-, B-, C-händelser. Dessa kan härröra från såväl olyckor, sabotage/terrorism som användning av NBC-stridsmedel och förekomma i fred, kris eller krig.
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N.B : Eftersom behovet av strukturerna nedan har framkommit under höstens arbete, har inte samma metod använts vid framtagandet och därav ser också redovisningen något annorlunda ut.
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Underbilaga 3 :
Försvarsmaktsstrukturer3

Procentuell beskrivning av totalt avsatta medel och resurser.
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