
Den 16 februari lämnade Försvarsmakten 
en ekonomisk redovisning till regeringen. I 
redovisningen drogs bl a följande slutsats: 

"Omvärldsutvecklingen såväl som den 
ekonomiska situationen genererar ett sam· 
manFal/ande behov av att snarast ominrik
ta Försvarmakten i avsikt att inom anvisad 
ekonomi forma en balanserad framtidsin

riktad struktur. Nuvarande struktur löser 
inte morgondagens utmaningar. Ären 1998 
och 1999 måste, i avvaktan på långsiktiga 
politiska beslut, bli två år av Förberedelser 
för det nya. Men att längre än nödvändigt 
bli vid den struktur som denna plan visar, 
framstår i ljuset av såväl ekonomi som om
världsutveckling som mindre lämligt./I 
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,.-... A 1 ågra viktiga punkter i års
~ Vredovisningen: 

• 	 Försvarsmakten har god för
måga att lösa sina uppgifter i 
nuvarande omvärdsläge. 

• 	 Det finns vissa brister i kun
skaperna vid samverkan med 
andra nationer, främst när det 
gäller militär fackengelska, in
ternationella stabsrutiner och 
teknisk materiel för samband 
och ledning. 

.36 enheter har lagts ner, sju 
enheter har organiserats och 
51 enheter har omorganise
rats. 

• 	 Under 1997 har 993 officera
re och 2.022 civila medarbe
tare lämnat Försvarsmakten. 

• 	 Försvarsmaktens anslagsspa
rande för 1997 uppgår till 
1.178 miljoner kronor. 

Försvarets uppgifter 

Försvarsmaktens fundamentala 
uppgift är att i fred förbereda för 
att i krig försvara riket mot väp
nade angrepp som hotar dess fri
het och oberoende. Angrepp ska 
kunna mötas var det än kommer 
ifrån och hela landet ska kunna 
försvaras. 

Försvarsmakten ska kontinu
erl igt i fred och under kriser 
kunna övervaka och hävda ri
kets territoriella integritet, i luf
ten, till sjöss och på marken. 

Försvarsmakten ska kunna 
ställa kvalificerade förband och 
andra resurser ti II förfogande för 
internationella fredsfrämjande 
och humanitära insatser. 

Försvarsmakten ska kontinu
erligt kunna stödja samhället vid 
svåra påfrestningar i fred. 

I nuvarande omvärldsläge är 
de militära hoten starkt begrän
sade. Försvarsmakten ska emel
lertid ha förmåga att anpassa sig 
ti II förändrade krav och förut
sättningar i dessa avseenden. På 
motsvarande sätt ska förmågan 
att lösa övriga uppgifter kunna 
anpassas. 

Försvarsmaktens beredskap 
ska därför medge att organisa
tionens huvuddel inom ett år 
efter beslut uppnår full krigs
duglighet. Beredskap, organisa
tion och planläggning ska vida
re medge att Försvarsmaktens 
förmåga långsiktigt kan anpas
sas, dvs utökas eller förändras 
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Våra TP 84 Hereules utnyttjas regelbundet för 
internationella uppdrag. 

Fol<I: U/f Ny/ör 

för att motsvara framtida krav 
och behov. 

Försvarsmakten ska efter be
slut av regeringen delta med 
trupp i fredsfrämjande och hu
manitära insatser på mandat av 
FN eller OSSE för att främja in
ternationell fred och säkerhet. 

Förmågan att lösa 
huvuduppgifterna 

Försvar mot väpnat angrepp. 
Uppgiften försvar mot väpnat 
angrepp kan lösas i nuvarande 
omvärldsläge och med den be
gränsade målsättning som stats
makterna har bestämt. Rege
ringen ställer lägre initiala krav 
på förmågan att möta väpnade 
angrepp än tidigare. Därför har 
antalet förband minskats och 
krigsdugligheten tillåtits nedgå. 

Territoriell integritet, bered
skap och incidentverksamhet. 
Försvarsmaktens förmåga att 
upprätthålla den territoriella in
tegriteten är god i nuvarande 
omvärldsläge. Förmågan att in
gripa mot främmande undervat
tensverksamhet är dock begrän
sad. Våra resurser för sådana in
grepp är begränsade i förhållan
de till landets stora sjöterritori
um. 

För att säkerställa ti IIgång på 
förband för beredskapsinsatser 
över året, har utbildningen an
passats så att förbanden tidigt 
kan utnyttjas för sådana uppgif
ter. 

Försvarsmaktens beredskap 
har under året analyserats och 
ambitionsminskningar har gjorts. 
Detta gäller såväl insatsbered
skap som långsiktig beredskap. 

Internationell verksamhet. 
Försvarsmakten har god förmå
ga att planera för, organisera och 
genomföra fredsfrämjande ope
rationer, PFF-verksamhet och 
övrig internationell verksamhet. 

En kartläggning av de åtgärder 
som krävs för att ytterl igare öka 
kunskaperna vid samverkan 
med andra nationer har genom
förts under 1997. 

Stöd till det civila samhället. 
- Försvarsmaktens förmåga att 
ge stöd till det civila samhället 
är omfattande. Under 1997 har 
understöd lämnats bl a enligt 
avtal inom räddningstjänsten 
(främst sjöräddning). Understöd 
har också lämnats vid särskild 
framstä lian ti II Försvarsmakten 
från civila myndigheter, t ex vid 
eftersökning av försvunna per
soner, brandbekämpning, över
svämningar och snökaos. Vida
re har visst materiellt understöd 
lämnats, bl a i form av utlåning 
av bandgående fordon till kom
munernas räddningstjänster. 

Under 1997 har Försvar
smakten totalt genomfört 1.073 ~ 
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insatser med helikopter, fartyg 
eller trupp. Av dessa var: 

.981 insatser med helikopter. 

.62 insatser med trupp (totalt 
4.050 mandagar, varav Hem
värnet står för cirka 50 pro
cent) . 

• 	 30 insatser med fartyg. 

Sjjölägesinformation har läm
natsvid ett antal tillfällen i sam
band med insatser mot smugg
ling. Stridsbåt 90 har lånats uttill 
Polisen och Kustbevakningen. 

Under 1997 har Försvars
makten gjort en översyn av pla
neringen av stöd till det civila 
samhället. Slutsatserna har ar
betats in i den operativa plane
ringen. 

De viktigaste 
produktionsresultaten 

Den utbildning och de övning
ar som genomförts under året 
har kvalitetsmässigt nått förvän
tat resultat och gett goda erfa
renheter. 

Grundutbi Idn ingen utbi Id
ningsåret 1996/97 har avslutats. 
De kvalitativa målen har nåtts av 
huvuddelen av förbanden. 
De kvantitativa målen har inte 
nåtts av ett antal förband, pga 
värnpliktsavgångar. Den milda 
vintern har medfört vissa brister 
i strid i vintermiljö. Begräns
ningar fi,nns även när det gäller 
strid i mörker vid ett antal för
band. 

Den kompetenshöjande ut
bildning som yrkes- och reserv
officerare normalt ges vid krigs
förbandsövningar har uteblivit 
pga den låga nivån på denna 
verksamhet. De negativa effek
terna som utebl ivna truppfö
ringstillfällen får för yngre offi
cerares funktionskunskap och 
förmåga har till viss del kom
penserats. Det har bl a skett 
genom andra former av repeti
tionsutbildning såsom lednings

tranlngsövningar och andra 
funktions- och systemövningar. 

Materielanskaffning har under 
perioden genomförts enligt gäl
lande materielplan; kvalitativt 
har uppsatta mål nåtts. Förse
ningar av leveranser har emel
lertid varit större än den över
planering som utnyttjats. 

•• Under året har följande vik
tigare övningar genomförts: 

~	Försvarsmaktsgemensamma 
övningen Polstjärnan. 

~	Krigsförbandsövning för bas
bataljon med deltagande av 
en Gripen-division. 

~ SamMarin 97 (Nordvart). 
~	Ledningsövningar på såväl 

central, regional som lokal 
nivå. 

~Samövning med olika civila 
ledningsnivåer. 

~	Internationell övningsverk
samhet inom ramen för PFF, 
bl a deltagande i Norge med 
Jaktviggen-förband och far
tygsförband. Sverige ansvara
de för hamnfasen under öv
ningen Co-operative Banners. 

U nder året har också ett stort 
antal materielsystem tillförts För
svarsmakten bl a stridsvagn Leo
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pard, Stridsfordon 90, Pansar
bandvagn 401 och 501, Krigsbro 
5, fältuniform m/90 till Hem
värnet, ubåt av typ Gotland, 
minröjni ngsfartyg (Styrsö-klas
sen), båtar ti II en amfibiebatal

ett mycket professionellt sätt och 
de gjorda insatserna befäster för
troendet för det svenska kun
nandet både inom de egna leden 
och i de utländska mariner som 
har kunskap inom 

Läget i krigsorganisationen 

Försvarsmaktens organisationsutveckling 
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jon, bevakningsbåtar, stabs-, 
lednings- och lagfartyg för Y t
stridsförbanden som medger 
ökad taktisk/operativ rörlighet 
samt lämpar sig för internatio
nella insatsel; ledningssystem för 
marin- (LIM) och flygstridskraf
terna (L1 FV), JAS 39 Gripen, del
serie 2, och flygande och mark
bundna radar- och signalspa
ningssystem (FSR-890, PS 870fT, 
S 102B). 

Minröjning i Baltikum. - För
band ur 2. minkrigsavdelningen 
har genomfört två minröjnings
operationer under året - Lett
land i maj (Irbensundet och in
loppettill Riga) och Litauen i au
gusti (inloppet till Klaipeda). 
Minröjningen har genomförts på 

Kustkorvetf vänder på en S-öring. 

Foto: Lennart Andersson 

Samtliga baltiska stater har gjort 
framställningar om fortsatt sådan 
verksamhet under 1998. 

Försvarets 
omstrukturering 

Under 1997 fortsatte den om
fattande, och i många avseen
den genomgripande, omstruk
tureringen av Försvarsmaktens 
staber, förband och skolor. 36 
enheter har lagts ner, sju enhe
ter har organiserats och 51 en
heter har omorganiserats. Under 
året har 993 officerare och 2.022 
civila medarbetare lämnat För
svarsmakten. Antalet officerare 
borde ha varit cirka 1.500. Av 
civil personal har cirka 1.500 
fått nyanställning i Fortifika
tionsverket. I den fortsatta om
stru ktu reri ngen är det absol ut 
nödvändigt att komma till rätta 
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Allt fler av den tvåsitsiga Gripen, 

JAS 398, levereras nu till försvaret/Fl. 


med den personella obalansen väpnat angrepp och förmåga att 
bland officerarna. hävda den territoriella integri

Det antal förband som anges teten. Detta i nuvarande säker
i regeringens programvisa upp hets- och militärpolitiska läge 
drag har vidmakthållits (se ta samt i förhållande till ställda 
bell 1 l. Avveckl i ng av krigsför- krav och de kraftigt reducerade 
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band har genomförts i enlighet 
med regeringens mål. 

Fortsä ttn i ngs u tb i I d n ingen, 
övrig övningsverksamhet och ut
bildning till befattningar inom 
krigsorgan isationen har bedri
vits på en lägre nivå än vad som 
ursprungligen planerats. Anled
ningen är de ekonomiska åtgär
der som vidtogs hösten 1996. 
Kristsdugligheten har bl a därför 
ned gått ytterligare vid ett antal 
krigsförband jämfört med 1996. 
Vid vissa operativt viktiga för
band, bl a jaktflygdivisionerna, 
har dock krigsdugligheten höjts 
något under 1997. 

Materielförnyelsen har, med 
få undantag, skett enligt vad som 
planerats. Tillförseln av anlägg
ningar ti II krigsförbanden har 
varit av ringa omfattning under 
året. 

• • Försvarsmaktens förmåga 
är god vad gäller försvar mot 
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uppgifterna. Förmågan är likaså 
god att ställa förband och andra 
resurser till förfogande för inter
nationella fredsfrämjande insat
ser, liksom att stödja det civila 
samhället vid svåra påfrestning
ar. 

Om det däremot uppstår ett 
läge med risk för angrepp med 
iståndsatta styrkor förutsätts att vi 
har genomfört återtagning. Den
na återtagning ska kunna ge
nomföras i nom ett år. Redan häri 
ligger en viss risktagning både 
vad gäller underlag för och själ
va beslutsfattandet och genom
förandet av återtagningen inom 
den angivna tidsramen. 

Vår operativa förmåga, även 
efter genomförd återtagning, är 

Armens nya stridsvagn "121" 
har dig på kornet . 

Foto: Sven·Ake Haglund 

i ett sådant läge inte tillräcklig 
för att föra ett framgångsrikt för
svar. För en sådan uppgift krävs 
en avsevärt större krigsorgani
sation och försvarseffekt än den 
som nu kan mobil iseras, även 
om full återtagning genomförts. 

Betr.delsen 

av hög kompetens 


1997 års resultat visar på nöd
vändigheten av att snarast åter
ställa personalens kompetens i 
dess vidaste bemärkelse. Annars 
kan vare sig framtidstron eller 
professiona I ismen u pprätthå I
las. För det krävs framförallt att 
övn i ngsverksamheten kommer 
igång igen på en nivå som inte 
bara är acceptabel utan också 
utvecklande. De internationella 
uppgifterna, som blir en allt stör
re och viktigare del av Försvars
maktens verksamhet, accentu
erar behovet av detta. 

För att kunna verka interna
tionellt - i olika miljöer och på 
olika nivåer, från grupp upp till 
de högsta ledningsnivåerna 
måste Försvarsmaktens personal 
och förband ha sådana kunska

per och besitta sådana rutiner, 
att detta kan genomföras utan 
omfattande omskolning eller 
specialträning. Basen för detta 
kan bara inhämtas i den egna or
ganisationen. Dess förmåga sät
ter därmed en klar gräns för hur 
Försvarsmakten kan vara ett 
verksamt säkerhetspolitiskt in
strument i dessa avseenden för 
regeri ng och ri ksdag. 

Ekonomi. - Årets ekonomis
ka resultat har in i det sista varit 
omgärdat av stora osäkerheter. 
Det beror på de genomgripan
de ekonomiska effekter som 
uppstår vid omstä II n i ng ti II fu II 
tilllämpning av anslagsförord
ningen. Regeringens beslut, att 
återlägga sex av de åtta miljar
der kronor som stod ti II rege
ringens disposition under '1997 
på anslaget Al, ledde till att 
årets ekonomiska resultat blev 
ett anslagssparande på 1.178 
miljoner kronor. 

Anslagssparande på 1.178 
miljoner kronor tillsammans 
med: 

• En aviserad avstämning av an
slasförordni ngens effekter under 
början av 1999, som kan inne
bära att ytterligare cirka 500 mil
joner kronor ti Ilförs Försvars
makten . 
• En kompensation i efterhand 
för årets valutaförlusterom cirka 
500 miljoner kronor. 

Det senare innebär att årets an
slagssparande "under normala 
omständigheter" skulle ha varit 
cirka 2.000 miljoner kronor. Det 
var detta belopp som inplane
rades i 1997 års Försvarsmakts
plan (FMP 97). Den verksamhet 
som bedrivits under 1997 har 
alltså i allt väsentligt, trots all 
turbulens runt siffror och belopp 
under hösten, genomförts på det 
sätt som förväntades. Krafttag 
måste dock tas för att komma till 
rätta med den obalans som upp
dagats i ekonomin för de när
maste åren. Det är under 1998 
försvarets stora utmaning. • 
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