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Inför försvarsbeslutet 2004 

örsvarsberedningens 

målinriktning 

Försvarsberedningen förordar i en rapport kallad "Vårt mili
tära försvar - vilja och vägval" att väpnad strid blir 

Försvarsmaktens huvuduppgift, att ambitionen avseende 
internationella insatser höjs radikalt, att beredskapen diffe

rentieras och att forskning och teknikutveckling prioriteras. 
Här följer en snabbanalys av rapporten. 

I sitt underlag till regeringen 28 februari 

beskrev ÖB hur han ansåg att Försvars

makten långs iktigt skulle utvecklas. 

Underlaget sammanfattades i en måIbild

sinriktning, d v s hur Försvarsmakten 

borde se ut 2014 under förutsättning att 

omvärlden utvecklades enligt dage ns 

antaganden. 
Den 3 juni överlämnade försvarsbe

redningen till regeringen sin försvarspoli

tiska rapport inför försvarsbeslutet 2004. 

Försvarsberedningens uppgift har inte 

varit att ta s tällning till Försvarsmaktens 

mål bild, men det kan ändå vara intressant 
att göra en jämförande analys. Det är vik

tigt att påpeka att försvarsberedningens 

rapport i fö rsta hand avhandlar tidsperio

den 2004-2007 medan Försvarsmaktens 

mål bild Z avser 2014. 
Vad säger då försvarsberedningens 

rapport i ett anta'l viktiga frågor? 

Fortsatt reformering 

Försvarsberedningen anger att omvand
linge n till ett modernt och fl ex ibe lt 

insatsförsvar ska fortsätta. Vidare lyft s 
den väpnade striden fram som den enskilt 

viktigaste faktorn och det yttersta mot,ivet 

för de t militära försvaret. Detta är i det 

närmaste identi skt med motiven för mål

bild Z . 

Tillgänglighet 

!Försvarsberedningen anser att insatsorga

ni sationen ska differentieras. Detta utgör 

ett led i att öka den reella, omede lbara 

in satsförmågan samtidigt som beredska

pen i övrigt kan sänkas. Detta överen s

stämmer mycket väl med den tillgänglig

hetsmodell med insatsförband, grundor

gani sation och förstärkningsorganisation 

som Försvarsmakten redovisade i senas te 

perspektivplanerapporten . 

Internationella insatser 

Vad avser internationella insatse r ger För

svars beredningen kl ara besked, dessa ska 

öka. Enligt Försvarsberedningens upp
fattning är det rimligt att Sverige solida
riskt bidrar på en nivå som svarar mot 

jämförbara europeiska länder. Strävan 

ska dessutom vara att samma förband ska 

kunna användas både nationellt och inter-
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nati one ll t. Denn a ambitionshöjning lig

ger helt i fas med den inriktning Försvars

makten förordar i målbild Z. 

Personalförsörjningen 

Försvarsberedningen skriver: "Personal

försöljningen skall grundas på totalför

svarsplikten och i övri gt utgå från de krav 

som övergången från ett invasionsförsvar 

till insats försvar, de internationella in sat

serna, anpassningsförmågan oc h den väp

nade striden ställer." 

Vidare konstaterar beredningen att den 

försvarspolitiska inriktning de förslår 

inne bär krav på vissa åtgärder framförallt 

vad avser bemanningen av de internati o

nella insatserna. "1 denna del anser För

svarsberedningen att det sannolikt är nöd

vändi gt att ge Försvars makten bättre 

förutsättningar för sin bemanning." 

Försvarsberedningen konstaterar av
slutningsv is att bemanningen av de inter
nat ionella insatserna kan vara den enskilt 
vikti gaste pe rsonalfö rsörjn ings frågan 
inför nästa försvarsbeslut. 

Hur väl överenss tämmer målbild Z 
med denna inriktning? 1 perspektivplane-
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Proposition från regeringen FB04 

Rapport från December 2004 
Försvarsberedn ingen Riksdagsbeslut 

Sommaren 2003 FB04 
Planeringsd irektiv 

2003 från regeringskansliet 2004 2005 
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1 mars 2004 
Till regeringen: FM:s budgetunderlag för 2005, 

långsiktig perspektivplan samt årsredovisning 2003 

Bilden visar de viktigaste hållpunkterna i processen som ska leda fram till försvarsbeslutet som ska fattas av riksdagen i december 2004. 

~I__________~ 

rapporten framförde Försvarsmakten att 
pliktlagarna skulle vara kvar men att 
bemanningsprinciperna skulle reforme
ras. Det personalförsörjningssystem som 
redovisas i målbild Z är mer reformerat 
än vad Försvarsberedningen föreslår. De 
förändringar från dagens system som nu 
föreslås kan dock utgöra ett viktigt steg i 
en successiv reformering. 

Profilering kontra bredd 

Försvarsmakten förde i årsrapporten från 

perspektivplaneringen ett resonemang 
runt svårigheten att med acceptabel kvali
tet bibehålla dagens bredd avseende för
mågor och system. Försvarsberedningen 
för ett liknande resonemang och föreslår 
att Försvarsmakten ska få i uppgift att 
redovisa vilka förmågor man behöver. 

Ekonomi 

Försvarsberedningen föreslår att fyra 
ekonomiska nivåer ska utredas, oföränd
rad, en ökning respektive en reducering 
med 3 miljarder per år samt en reducering 
med 6 miljarder per år. Försvarsmakten 
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ansåg i sitt underlag 28 februari att en 
ökad ambition internationellt kombinerat 
med upprätthållandet aven utvecklings
potentiai för att möta framtida hot inte var 

förenligt med ytterligare reduceringar av 
dagens försvarsanslag. Försvarsmaktens 
beräkningar byggde dessutom på att de 
mest kostnadseffektiva lösningarna för 
bland annat utbildnings- och personaIför
sörjningssystem fick väljas. 

Sammanfattande jämförelse 

Försvarsberedningen förordar att väpnad 
strid blir Försvarsmaktens huvuduppgift, 
att ambitionen avseende internationella 
insatser höjs radikalt, att beredskapen dif
ferentieras och att forskning och tekni
kutveckling prioriteras. För att finansiera 
dessa ambitionshöjningar avser man att se 
över kraven på grundläggande försvars
förmåga med ett respektive fem års 
beredskap. 

I målbild Z kombineras stärkt interna
tionell insatsförmåga i närtid med natio
nell långsiktig kompetens och utveck
lingsförmåga. En snabb analys av För
svarsberedningens rapport visar på en stor 
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samstämm ighet med Försvarsmaktens 
målbild. 

Fortsatt arbete 

Försvarsdepartement arbetar när detta 
skrivs med regeringens planeringsdirek
tiv till Försvarsmakten. Direktiven är vän
tade till mitten av juni. En inte allt för 
vågad gissning är att de kommer inne
hålla krav på olika redovisningar under 
hösten 2003 och en samlad redovisning 
runt den I mars 2004. Ett första viktigt 
steg blir redovisningen av vilka operativa 
förmågor Försvarsmakten ska ha. 

• 
ARTIKELFÖRFATTAREN ÄR ÖVERSTELÖJTNANT OCH 

STÄLLFÖRETRÄDANDE CHEF FÖR UTVECKLINGS· OCH 

INRIKTNINGSSTABEN I HÖGKVARTERET. 

Den som ilar fragor om eller synpunk
ter pa perspektivplanenngen ar val
kommen att hora av sig per e-post: 

PerP@hkv.mil.se 
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