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Inför försvarsbeslutet 2004

Olika alternativ och
prioriteringar

Den 1 mars 2003 lämnar ÖB
den årliga perspektivplaner
ingen till regeringen. Rappor
ten kommer att utgöra ett
viktigt underlag inför det för
svarsbeslut som är planerat
att fattas av riksdagen i sep
tember 2004 (FB 04).
Innehållet i FB 04 kommer
att få en avgörande bety
delse för Försvarsmaktens
framtida förmågor och organi
sation. Denna artikel lyfter
fram några frågor som kan bli
centrala i försvarsbeslutet.

AV GÖRAN PETTERSSON

..._....;;;1..0_ __

A

rbetet inför FB 04 pågar nu paral
lellt inom Försvarsmakten och
regeringskansliet. Inom Försvars
makten genomförs perspektivplaneringen
(PerP) vilken nu kommit fram till ett antal
möjliga utvecklingsvägar för försvaret, så
kallade målbilder. PerP har dessutom iden
tifierat ett antal strategiska vägvalsfrågor.
De olika mftlbilderna kommer att vär
deras under hösten för att ÖB i mars 2003
till regeringen ska kunna lämna sitt förslag
till utvecklingen av Försvarsmakten.
I regeringskansliet pågar underlagsar
betet inför försvarsberedningens säker
hetspolitiska rapport. Rapporte n bedöms
och presenteras i två delar, i mars respek
tiv e juni 2003.
Två områden som kan hedömas bli cen
trala i rapporten är den kommande Nato
utvidgningen och kriget mot terrorismen.
Berednillgen och senare regeringens vär
dering av uessa områden kan komma att
ställa stora krav på förändringar inom För
svarsmakten.

Här följer en uppräkning av ett antal
strategiska vägvalsfragor som mycket väl
kan bli centrala i försvarsbeslutet 2004.

Nationellt - Internationellt
Vilken prioritering ska gälla mellan natio
nellt och internationellt försvar? Denna
fråga iir mycket avhängig av synen på den
säkerhetspolitiska situationen i närområ
det.
I de senaste försvars besluten har tydligt
pataiats att försvarets utveckling styrs av
utvecklingen i Ryss land. Gäller denna tes
även framledes? Kommer försvarsutveck
[ingen i högre grad att frikopplas från
Ryssland och istället styras av andra hot
respektive behov av förmågo()
Om utvecklinge n mot ökat internatio
nellt e ngagemang fortgar, vilka konse
kvenser får det för utformningen av luft
stridskrafterna?
Vilken grad av interoperabilitet kom
mer att krävas?
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2004 ska riksdagen ta ett nytt försvarsbeslut. Ett beslut som kommer att få
en avgörande betydelse för Försvarsmaktens förmågor och organisation.

Bredd - Djup
Sverige har genom sin alliansfrihet byggt
upp kompetens inom ett mycket stort antal
funktioner.
Med minskad försvarsbudget och de
ökade kostnaderna för teknikutveckling
bedöms det idag inte längre vara möjligt
att bibehålla hög kvalitet inom alla dessa
omrflden.
Vi står därför inför ett strategiskt väg
val. Antingen bibehttller vi bredden och
accepterar att vi inte har möjlighet att
hänga med i teknikutvecklingen, eller så
väljer vi ut ett antal funktioner inom vilka
vi specialiserar oss.
En specialisering innebär 11 andra sidan
att vi inte har en komplett försvarsmakt.
Hur långt är det möjligt att gå i speciali
seringen? Vilka kriterier ska nyttjas när
funktioner och system prioriteras?
Vilken påverkan har detta resonemang
på våra flygdivi s ioner?
Ska vi i framtiden ha en till två spetsdi
visioner med utbildningsnivå, interopera
bilitet och beredskap för internationella
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insatser, eller skall
medelmåttiga?

VI

fortsätta med fitta

Personalförsörjningssystemet
Den allmänna värnplikten har under det
senaste århundradet varit en grundliig
gande princip för det svenska försvaret.
Systemet är optimerat för ett personalkrä
vande försvar som sätts in då landets
existens är hotad.
Värnpliktssystemet har genomgått en
gradvis reformering i syfte att anpassas till
försvarets reformering. Hur långt är det
möjligt att reformera systemet?
Den ökade internationaJliseringen kan
innebära att Försvarsmakten kommer att
göra stridsinsatser emedan samhället i
övrigt lever under fredsförhftllanden.
Vilka krav ställer detta på personalför
sÖljningen?
Ska personalförsörjningssystemet styra
försva rsutformningen eller ska det vara
tvärtom?

Luftridskrafternas utveckling
Ett antal frågor torde vara av särskilt
intresse för dagens flygvapen. Hur s ka
dagens Gripen-system utvecklas? Vilken
avvägning ska göras mellan bemannade
och obemannade system? Hur ska strids
ledningssystemet utvecklas med avseende
på nätverksbaserat försvar såväl natione llt
som internationellt? Vilken ambition ska
Sverige ha inom området strategisk flyg
transport?
Som sy nes finn s de t ett antal stora frå
gor. Tiden fram till försvarsbeslutet kom
mer vi att arbeta med att finna svaren.
Den som önskar regelbunden informa
tion om perspektivplaneringen, erhåller
detta genom att anmäla din epostadress
till: PerP@hkv.mil.se

ARTIKELFÖRFATTAREN ÄR ÖVERSTELÖJTNANT VID
STRATEGI LE DNINGENS UTVECKLINGSAVDE LNING
I HÖGKVAR TERET.
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