
20 år av försvarsreformer i 
Sverige 

Kostnadsminskning (fasta priser) 15% 
Förbandsavveckling 

Antal yrkesofficerare minskat 43% 
Antal civilanställda minskat 69% 

Relativt sett fler + skarpare uppgifter 
Ny personalförsörjning 
Kompetens-”mismatch” 



”De positiva sekundäreffekterna” 

• De positiva sidorna av att särkoppla olika 
lösningar från försvarets faktiska 
uppgifter/behov…  

• ”Allmänna nyttigheter”, sympatiska inslag 
• Otydlighet 
• Långt driven särkoppling gör att 

Försvarsmakten i realiteten blir en 
stödmyndighet till div. särintressen 
 



Uppgift – behov - resurs 

Svensk försvarsdebatt tenderar att fästa liten 
vikt vid det som händer utanför Sverige, ibland 
även det som händer utanför försvarssektorn.  
 
Försvarets övergång från ffa fredstida storskalig 
utbildningsanstalt till ett mer ”insatt” försvar är 
minst lika mycket en kvalitativ förändring som 
en kvantitativ förändring  



Uppgift – behov - resurs 

Att jämföra dagens Försvarsmakt främst med 
gårdagens ger viss, men otillräcklig, precision.  
  
Befälstätheten i t ex en dansk eller brittisk ISAF-
bataljon idag är en väl så god referenspunkt för 
analyser av dagens Försvarsmakt som 
befälstätheten på t ex Norrlandsbrigad 85  



20 år av försvarsreformer i hela 
Västeuropa 

• Kostnadsminskning, 
förbandsnedläggningar, 
minskning av antalet anställda  

 
In the face of new strategic 
demands and reduced 
defence budgets, Europe's 
armed forces have 
drastically reduced in size 
since 1990; on average they 
are approximately a half to 
two thirds of their size 
during the cold war.  



Transformation av Europas försvarsmakter 

LOGIC OF 
CONCENTRATION 
“However... mere 
reduction 
misrepresents the 
details of current 
defence dynamics” 

 
Från massarmé och 
folkförsvar byggd på  
värnplikt till 
förhållandevis små 
men mer välövade och 
specialiserade styrkor.  
 
 



Transformation av Europas 
försvarsmakter 

 
Vissa förbandstyper 
(specialförband, lätta 
arméförband) har ökat i 
relativ storlek (ibland 
även i absolut storlek) 
och får idag större 
resurstilldelning jämfört 
med “Kalla kriget”  

 



Transformation av Europas 
försvarsmakter 

 
“The current 
concentration of Europe's 
armed forces into smaller 
but more professional 
cores accords similarly 
with developments in 
(industrial) production”  

 
Dagens utveckling av 
försvaret motsvarar 
utvecklingen i en lång rad 
andra länder och är 
följden av globalisering.  
Gamla modeller och 
system är inte längre 
funktionella. 
 



Transformation av Europas 
försvarsmakter 

• Från massarméer till 
förhållandevis små 
men specialiserade 
styrkor.  

• Internationella  
operationer 

• Transnationella 
operationer 
 



Transformation av Sveriges 
försvarsmakt 

Militären fortsätter att 
utvecklas mot ökad 
specialisering, precis som 
det övriga samhället.  
 
De nya uppgifterna har 
både breddat och 
fördjupat kraven på 
kompetens för officerare. 

Försvarsmaktens militära 
gradsystem skymmer det 
”kompetensgap” som de 
nya uppgifterna skapar. 
 
Samtidigt når delar av 
Försvaret nu sannolikt 
helt nya nivåer av militärt 
yrkeskunnande. 



Transformation av Sveriges 
försvarsmakt 

1.Basera inte planerade 
militära personalbehov 
enbart på interna 
beräkningar, utan jfr med 
representativa utländska 
förbandsexempel. 

 
2. Försiktighetsprincip i 
personalbehovsplanering. 
Skär hellre bort en meter för 
litet än en meter för mycket 

3. Reformera de militära 
utbildnings- och 
karriärsystemen (jfr 
internationella exempel) 
 
4. Undvik permanenta 
avvecklingskostnader för 
överårig/felkompetent 
personal. Designa utifrån 
”Livscykelkostnad” + 
”anställningsbarhet” 
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