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Sammanfattning
Uppdraget
Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI, har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en särskild analys om
hur det svenska deltagandet i Isaf har påverkat Försvarsmakten och dess verksamhet:
Analysen ska omfatta påverkan på Försvarsmakten, såväl när det gäller det nationella
försvaret som myndighetens förmåga att genomföra operationer i och utanför Sveriges
närområde.
FOI ska beskriva hur det svenska Isaf-deltagandet har påverkat Försvarsmakten som
helhet och hur den samlade militära förmågan utvecklats över tiden. Personal- och
materielfrågor är centrala. Effekter på kompetens inom förband samt kort- och långsiktiga
effekter när det gäller kvalitet och tillgång på materiel ska belysas. Analysen ska även
omfatta deltagandets påverkan på Försvarsmaktens hantering av veteraner och
lokalanställda.

Påverkan på Försvarsmakten och den militära förmågan
Analysen visar att insatsen i Afghanistan innebar en betydande ansträngning för Försvarsmakten. Den
sammanlagda kostnaden, på samtliga anslag, för insatsen bedöms med Försvarsmaktens siffror som grund
vara minst 12 miljarder kronor för perioden från 2002 till 2014. Därutöver kan det även finnas kostnader i
form av slitage och återställande av materiel samt för omprioriteringar inom annan verksamhet för förband,
staber och logistikfunktioner vilka inte syns i dessa siffror. Även inriktningen av FoU/FoT fick ökat fokus
mot frågor kopplat till pågående insatser. Detta kan handla om miljardbelopp. Inte heller kostnader för
materielsystem som förknippas med insatsen, som t.ex. helikopter 16, är inräknade. Beroende på
användbarhet och prioritet i en nationell kontext kan även dessa ses som en del av kostnaderna för Isaf.
Parallellt med insatsen genomgick Försvarsmakten en internationalisering och en omdaning från
invasionsförsvar till insatsförsvar, inklusive en övergång till ett försvar baserat på frivillighet.
Försvarsmakten genomförde dessutom flera andra internationella insatser samt satte upp två stycken
nordiska stridsgrupper (NBG 08 och NBG 11) under samma period. Ur analysen framgår att
försvarsreformerna och internationaliseringen i många avseenden hade betydligt större påverkan på
Försvarsmaktens utveckling än insatsen i Afghanistan.
Likväl var insatsen i Afghanistan under en period den dominerande insatsen för Försvarsmakten och som
sådan också den främste exponenten för internationaliseringen. Otvetydigt fick den påverkan på
Försvarsmakten. Svaret på frågan om det var rimligt att en insats fick en sådan påverkan på Försvarsmakten
är inte entydigt, utan beror delvis på frågeställarens utgångspunkt. Är utgångspunkten situationen som den
såg ut i mitten och slutet av 00-talet, såväl vad avser den försvarspolitiska debatten som situationen i
insatsområdet, ter det sig naturligt att svara ja på frågan. Internationella insatser var vid denna tid var
huvuduppgiften. Ytterst var internationaliseringen och de successiva besluten om att fortsatt delta i Isaf,
även när insatsen blev allt mer komplex och riskfylld, politiska beslut. Dessa beslut resulterade i behov av
en rad följdbeslut som var svåra eller omöjliga att undvika utan ett såväl politiskt som militärt oacceptabelt
risktagande. Ur detta perspektiv blir det rimligt att insatsen i Afghanistan fick påverka Försvarsmaktens
planering och utveckling.
Är utgångspunkten istället situationen idag, med en allt mer spänd situation i närområdet, blir diskussionen
om rimligheten i afghanistaninsatsens påverkan på Försvarsmakten mer komplicerad. Insatsen kom att
utgöra ett fokus och gav en förståelse för den komplexa miljöns krav hos såväl individ, förband/resurs som
Försvarsmakten som helhet. På alla dessa nivåer ökade kapacitet och förmåga, åtminstone i vissa delar. För
individen handlade det om soldatfärdigheter och ledarskap framförallt i mikrosituationer, för
förband/resurser handlade det bl.a. om tilltro till taktik, system och materiel och för Försvarsmakten som
helhet handlade det bl.a. om utveckling av vissa förmågor, såväl nya som nygamla, men också om en
förståelse för behovet av vissa Försvarsmaktsgemensamma resurser och en förståelse för vad som krävs för
att stödja insatser som är både dynamiska och riskfyllda. För samtliga tre nivåer innebar insatsen en målbild
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som gett ett fokus och en riktning i det dagliga arbetet. Insatsen kom på så vis att utgöra ett slags reality
check för Försvarsmakten och dess olika delar men drev troligen också på utvecklingen av självbilden från
den förrådsställda till den insatta Försvarsmakten. På den övergripande Försvarsmaktsnivån tycks insatsens
ha haft viss explicit påverkan materiel- och logistikprocesserna. Där har bl.a. förmågan till snabb
anskaffning/anpassning ökat. Förändringarna av personalförsörjningen och försvarslogistiken som helhet
tycks emellertid i stort ha drivits av andra faktorer än insatsen i Afghanistan.
Insatsen kom också att fördjupa kunskapen om och relationen till Nato, såväl på individnivå som på
myndighetsnivå. Detta har med stor sannolikhet utvecklat förmågan att samverka med Nato, även i andra
kontexter än den i Afghanistan. Likaså har insatsen, genom dess karaktär, bidragit till utvecklingen av
myndighetsgemensamma funktioner och förmågor som t.ex. kommunikation/information,
erfarenhetshantering och gender. I det sistnämnda fallet har den svenska utvecklingen även legat till grund
för ett utvecklat samarbete med Nato.
Samtidigt innebar insatsen i Afghanistan i huvudsak ett fokus på irreguljär krigföring med en ickekvalificerad motståndare. Uppträdandet hade tyngdpunkt på lägre förbandsnivå (grupp, pluton). Som en
effekt kom strid i högre förbandsram länge att fortsatt vara lägre prioriterat. Likaså kom förmågor och
kompetenser med tydlig internationell användbarhet att prioriteras över förmågor med svag internationell,
men tydlig nationell, dimension.
Materiellt och personellt var förband för insats och beredskap prioritererade vilket också innebar att
utvecklingen av andra förmågor än de i insatsen efterfrågade kom att fördröjas. Mörkermateriel, fordon och
ledningsmateriel är exempel på bristområden för den nationella verksamheten. Generellt prioriterades
anställda soldater till insats, före utveckling av insatsorganisationen. Detta fick negativa konsekvenser för
vissa delar av utvecklingen av insatsorganisationen, inte minst vad gäller utvecklingen av förmåga till
samordnad strid inom kompanis och högre ram. Särskilt i perioden efter 2009 rapporterade Försvarsmakten
att bristerna på materiel och personal, delvis beroende på den internationella verksamheten, hämmade
förmågeutvecklingen. Vidare fick ett antal nationellt inriktade kompetenser som t.ex. transporttjänst och
förnödenhetsförsörjning stå tillbaka.
Insatsen satte fokus på flera för Försvarsmakten nya eller nygamla områden (leda flygunderstöd,
underrättelser genom UAV, C-IED, MEDEVAC, försvarsmedicin, mörkerförmåga) vilka har utvecklats i
och genom insatsen. Denna utveckling har inneburit prioriteringar samt behov av ombalansering av
inriktningen för enskilda funktioner, vilket fått negativ påverkan på andra förmågor. Större anskaffningar
och anpassningar, som t.ex. helikopter 16 och terrängbil 16, har inneburit undanträngning i materielplanen,
även det med negativa effekter för annan förmågeutveckling. De nya eller nygamla förmågorna har i många
fall, men inte i alla, betydelse även i en nationell kontext. Detta är dock inte nödvändigtvis detsamma som
att de hade varit prioriterade av Försvarsmakten i utvecklingen av förmågor i den nationella kontexten.
Insatsen i Afghanistan innebar också att viss materiel slets hårt. I vissa fall innebar detta kostnader för
återställande, i andra för att ersätta materielen. Det har för viss materiel varit svårt att få fram resurser för
återställande och tillgänglig kapacitet har varit begränsad, bl.a. avseende verkstäder, för att hantera
behoven. Det behövs vidare skapas försörjningskedjor och underhållslösningar för sådan materiel som
anskaffats under insatsen. Inom logistik och underhållsfunktioner fick för vissa områden en stor andel av
personalen arbeta med anpassningar och modifieringar, samt med underhåll i insatsen, varvid den
nationella kapaciteten för vidmakthållande påverkades negativt.
Vissa effekter av insatsen har potentiellt relativt kort bärkraft. Finns resurser kan materiel införskaffas och
personal utbildas med några års framförhållning. Andra effekter, särskilt när funktioner har ombalanserats,
hela förmågor har monterats ned eller hela materielsystem har trängts ut helt, får däremot konsekvenser, på
kort och lång sikt, med längre bärkraft.
Detta betyder inte att det är fel att anskaffa och anpassa för en specifik insats behov. Varje insats är unik i
miljö, uppgifter och behov och detta gäller även internationella insatser där dessutom riskacceptansen är
lägre. De flesta resurser som skickas ut behöver därför genomgå större eller mindre anpassningar för att
svara upp mot insatsens krav. I vissa fall handlar det om mindre förändringar, som ett utbyte av ett
sambandssystem eller en anpassning av en viss metod. I andra fall är det betydligt mer omfattande
anpassningar, t.ex. en ökad skyddsnivå genom utbyte av ett helt fordonssystem. Emellertid innebär det i
samtliga fall att tid, pengar och andra resurser behöver avsättas för modifiering, utbildning etc.
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Det ska här att åter understryka att det snarare var internationaliseringen, tillsammans med reellt minskande
ekonomiska ramar och försvarsreformerna, än insatsen i Afghanistan i sig som var grundorsaken till flera
av de negativa effekterna som har diskuterats ovan. I vissa fall interagerar dessa aspekter och effekterna av
specifika insatser som den i Afghanistan. En minskande ekonomisk ram innebar konkurrens om resurser
som påverkade tillgång till personal och materiel negativt, framförallt för de förband vilka inte skulle
genomföra eller stå i beredskap för insats. Omläggning av personalförsörjningen innebar att en mycket stor
andel av de soldater som anställdes fick fokusera på insatser snarare än på övning för att utveckla den nya
insatsorganisationen. Detta fördröjde utvecklingen av insatsorganisationen. Det fanns t.ex. inte tid och
fokus till samövning av förband på nivån över pluton/kompani, men detta var inte heller tydligt efterfrågat.
Detta betyder inte att internationaliseringen var fel, men den kom på en övergripande nivå att – utifrån
politiska beslut såväl som myndighetsavvägningar – drivas på ett vis som ibland innebar ett delvis
fjärmande från vad som traditionellt setts som grundläggande avseende militär taktik, organisation och
materiel men även avseende krigföringsförmåga och avvägningen mellan de grundläggande förmågorna
verkan, rörlighet, uthållighet, ledning, skydd samt underrättelser och information. Kraven på utbildning,
övning och materiel kom i allt högre grad att utgå från specialfallet internationella insatser snarare än
väpnad strid i hög konfliktnivå mot en reguljär motståndare. Detta innebar att förmåga till samordnad strid i
högre förbandsram, men också vissa förmågor och funktioner, prioriterades ner, vilket resulterade i
minskad förmåga till vissa typer av operationer.
När insatsen i Afghanistan blev allt mer komplex i slutet av 00-talet erbjöd den emellertid också en väg
tillbaka till det som ses som militära grunder avseende taktik, organisation och materiel. Detta kom med
tiden att påverka utvecklingen av utbildning och träning, men också doktrin och materiel. Utvecklingen kan
övergripande sammanfattas som att efter en period när det internationella mer och mer blev grunden,
framförallt på armésidan, och det nationella var tilläggsuppgifter, så blev nu förmågan till väpnad strid mot
en kvalificerad motståndare åter det grundläggande. Denna förmåga kan sedan anpassas – materiellt,
organisatoriskt och utbildningsmässigt – för att kunna nyttjas även i internationella insatser. Därmed kan
internationaliseringen sägas ha lämnat vad som i någon mening blev något av en återvändsgränd och istället
i högre grad blivit en integrerad del av Försvarsmaktens verksamhet. Intervjuerna visar en hög grad av
samstämmighet om att grunden måste vara den militära professionen och förmåga till väpnad strid i högre
konfliktnivåer.
Det kan vara svårt att entydigt säga om en viss aspekt har haft positiv eller negativ effekt för utvecklingen
av den militära förmågan. Medan tonvikt på lägre förbandsenheters uppträdande i irreguljär miljö var
positivt för förmågan att genomföra fredsfrämjande operationer utanför närområdet kan det vara negativt
för förmågan till reguljär strid inom ramen för nationellt försvar. Effekter blir således kontextberoende.
Samtidigt kan det också leda fel att analysera påverkan på Försvarsmakten militära förmåga utifrån olika
geografiska kontexter. Till exempel kan delar i förmågan att hantera en irreguljär motståndare i en
internationell kontext också bidra till förmågan att hantera hybridkrigföring i en nationell kontext. I andra
delar har afghanistaninsatsen inneburit en möjlighet till övervintring, eller återfödsel, för kunskap och
förmågor som var mindre efterfrågade under internationaliseringen.
Sammantaget blir hypotesen att det fokus och den verklighetsanknytning som insatsen i Afghanistan
innebar tillsammans med de positiva aspekterna som diskuterats ovan var mer gynnsamma än negativa för
utvecklingen av Försvarsmakten. Detta även med utgångspunkt i dagens situation av ett fokus åter på det
nationella. Alternativet till att lägga stora resurser på insatsen i Afghanistan hade istället kunnat vara att
lägga resurser och kraft på utveckling av nationellt inriktade kompetenser och brigadsystemet, i en situation
då detta inte var efterfrågat eller uppfattades som relevant. Det är inte säkert att detta hade varit mer
framgångsrikt.
I bedömningen av insatsens påverkan på Försvarsmaktens förmåga kan konstateras att i vissa avseenden
har Försvarsmaktens samlade förmåga till operationer, inom och utanför Sveriges gränser, ökat genom
deltagande i insatsen i Afghanistan. Detta framförallt genom de bärkraftiga effekter i form av utveckling av
individer, både soldater och officerare/specialistofficerare, som insatsen har inneburit. Det fokus och allvar
som insatsen erbjöd har därutöver bidragit till att utveckla såväl resurser som Försvarsmakten helhet.
Avslutningsvis finns det några aspekter avseende Försvarsmaktens löpande uppföljning och analys av
insatser som tidigare inte har varit efterfrågade men som skulle kunna utvecklas. Detta handlar bl.a. om hur
personalflöden, inklusive rekrytering, påverkas av dominerande insatser som den i Afghanistan men också
om en tydligare uppföljning och analys av former och roller för lokalanställda. Likaså kan en fördjupad
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analys och löpande uppföljning av hur både självbilden och omvärldens bild av Försvarsmakten och dess
roll påverkas av större, komplexa insatser kan vara av värde, inte minst för att förstå hur en insats av detta
slag påverkan myndigheten.

Veteranhanteringen
Veteranhanteringen har genomgått en omfattande utveckling under den tidsperiod som afghanistaninsatsen
har pågått. Bland förändringarna kan noteras en utvecklad uppföljning av veteraner, ett ökat erkännande
(här ingår såväl veterandagen som medaljer), inrättande av en Veteranenhet (tidigare Veteranavdelning) vid
Försvarsmaktens högkvarter samt finansiering av forskningsinsatser. Samtidigt är en insikt från de senaste
årens insatser att stödbehovet ser väldigt olika ut, beroende på bl.a. insats, varför Försvarsmakten nu går
mot ett mer differentierat system med individuellt anpassade insatser för veteraner.
Utöver ovanstående har även anhörigstödet utvecklats under insatsen i Afghanistan. Det inbegriper
anhörigträffar före och under insats, kontaktpunkt i form av anhörigsamordnare vid förbandet samt olika
former av informations- och rådgivningsmaterial för anhöriga.
Insatsens karaktär har haft en påverkan på utvecklingen av veteranhanteringen. Inte minst underströks
behovet av en fungerande veteranhantering av det faktiska läget i insatsområdet – med strider, sårade och
stupade. Även andra faktorer kan emellertid ha spelat in. En sådan är omformningen av Försvarsmaktens
personalförsörjning med anställd personal vilken kan beordras till insats. En annan är att enskilda och
frivilligorganisationer satte ljuset på veteranfrågan.
En utvecklad veteranverksamhet har varit och är fortsatt viktig för Försvarsmaktens trovärdighet såsom en
arbetsgivare vilken ytterst har att beordra sina anställda till situationer som kan innebära fara för liv. Den
utvidgade tjänstgöringsplikten och övergången till ett yrkesförsvar innebär också att skillnaderna mellan
nationell och internationell tjänst i allt högre grad suddas ut. Lagstiftningen rörande veteraner fokuserar
emellertid på personer som genomfört utlandstjänst. Försvarsmakten är däremot inriktad mot att ge stöd till
personal som genomfört insatser, oavsett om det har varit insatser nationellt eller internationellt.
Afghanistaninsatsens påverkan på utvecklingen av veteranhanteringen får därmed också betydelse för
utvecklingen av Försvarsmaktens förmåga till insatser inte bara internationellt (i och utanför närområdet),
utan även nationellt.

Lokalanställda
Försvarsmakten har i Isaf-insatsen använt ett större antal lokalanställda framförallt för drift av camper,
tolkning, vakttjänst, städning och kökstjänst. I motsats till situationen i tidigare insatser där svenska förband
har använt sig av lokalanställda, råder det i Afghanistan fortsatt en mycket svår säkerhetssituation. Under
insatsen i Afghanistan har det skett en utveckling av Försvarsmaktens hantering av lokalanställda. En del är
att medvetenheten om de lokalanställdas skyddsbehov har ökat och att verktyg för att kunna hantera detta
har utvecklats av Försvarsmakten. En annan del är att en allt större del av de lokalanställda är knutna till
förbandet via kontraktorer samtidigt som fler uppgifter också har flyttats från förbandet till lokalanställda.
När det gäller de kontrakt och villkor som gällt för de av Försvarsmakten direkt anställda i Afghanistan har
dessa i stort varit stabila över tiden. Villkoren är inte jämförbara med svenska förhållanden, vare sig vad
gäller löner och andra aspekter, men samtidigt troligen i de flesta fall betydligt bättre än motsvarande lokala
villkor.
De lokalanställda har löst för förbandet vitala uppgifter. Vissa av dessa uppgifter är svåra eller olämpliga
att använda svensk personal för. Det kan t.ex. vara svårt eller omöjligt att finna tolkar i Sverige som kan de
aktuella språken och det kan vara olämpligt att använda en begränsad personalram till funktioner som
städning och underhåll av camp. Att i en konfliktmiljö anställa lokalt kan också vara ett sätt att få kontakter
till civilsamhället och få en kulturell förståelse. Det kommer således med stor sannolikhet även i framtida
insatser att behövas rutiner och förmåga att hantera lokalanställda.
Samtidigt finns det även andra uppgifter och roller vilka i Afghanistan har lagts ut på lokalanställda, som
t.ex. lokalanställd köks- och vaktpersonal, bl.a. utifrån de begränsningar som förbandets personalramar har
inneburit. Det kan finnas skäl att överväga lämpligheten i att lägga ut detta slags uppgifter på lokalanställda
och kontraktörer, inte minst utifrån säkerhetsskäl.
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Försvarsmakten har inte fört någon samlad statistik över lokalanställda, t.ex. avseende deras anställningar,
säkerhetssituation, skador, nytta etc. Inte heller har Försvarsmakten följt upp hur förhållanden har varierat
mellan kontingenter eller genomfört någon samlad analys av för- och nackdelar av att använda
lokalanställda i olika roller samt av för- och nackdelar i att lägga ut olika uppgifter/roller på kontraktörer.
Detta kan vara värt att överväga som ett led i att utveckla principer och metoder för hur lokalanställda
nyttjas. Ett första steg skulle kunna vara en fördjupad analys av erfarenheterna av att arbeta med
kontraktorer i Afghanistan.
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1 Inledning
Den 18 januari 2002 beslöt riksdagen att Sverige skulle bidra med militär trupp till den multinationella
styrka som under brittisk ledning var på väg att sättas upp i Afghanistan, International Security and
Assistance Force (Isaf). Den första svenska kontingenten bestod av ca 30 operatörer ur specialförbanden,
och uppgiften var koncentrerad till Kabul med närområde. Insatsen kom med tiden att växa. När
förbandsinsatsen avslutades 2014 och övergick till en insats med specialister och stabsofficerare hade drygt
8 000 soldater och officerare deltagit i en eller flera kontingenter i vad som kom att bli det mest långvariga
och mest omfattande svenska förbandsbidraget till en internationell insats, efter bidragen till insatserna på
Cypern (UNFICYP) och i Libanon (UNIFIL). Det var också en insats som i perioder kom att vara
dramatisk, med svenska förband regelbundet involverade i stridshandlingar. Under insatsen stupade fem
svenskar, samtidigt som ca 25 skadades allvarligt.1
Insatsen i Afghanistan pågick under en period av stora omvälvningar för Försvarsmakten. En reell
minskning av de ekonomiska ramarna (Nordlund, et al., 2014) sammanföll med stora förändringar i
Försvarsmaktens roll och uppbyggnad; från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Det är därför svårt att
urskilja påverkan från en enskild insats från påverkan av alla övriga förändringsprocesser som pågick
parallellt. Samtidigt kom insatsen i Afghanistan att bli en för Försvarsmakten omfattande och på många sätt
uppmärksammad insats. Det är därför rimligt att som hypotes anta att den har haft en påverkan som var
såväl direkt – att de krav som insatsen ställde innebar behov av prioriteringar avseende utbildning, materiel
etc. – som indirekt – att insatsen blev normerande i synen på Försvarsmakten och dess uppgifter.
Hur påverkan har sett ut och vilka positiva och negativa konsekvenser den fick för Försvarsmakten har inte
tidigare utretts. I den utvärdering av Sveriges samlade engagemang i Afghanistan (SOU 2015:79) som
regeringen beslutade om sommaren 2015 ingår inte heller denna aspekt. Försvarsmakten genomför för
närvarande en erfarenhetsanalys avseende afghanistaninsatsen vilken delvis berör samma frågeställningar
men utifrån perspektivet att finna erfarenheter och kunskap som bör och ska påverka Försvarsmakten.
Mot bakgrund av detta gav regeringen den 1 oktober 2015 i uppdrag till FOI att genomföra en särskild
analys om hur det svenska deltagandet i Internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (Isaf) under
perioden 2002-2014 har påverkat Försvarsmakten och dess verksamhet. (Regeringen, 2015b)

Analys av uppdraget
Uppdragets fullständiga lydelse återfinnes i underbilaga 15. Följande två stycken utgör dess kärna:
Analysen ska omfatta påverkan på Försvarsmakten, såväl när det gäller det nationella
försvaret som myndighetens förmåga att genomföra operationer i och utanför Sveriges
närområde.
FOI ska beskriva hur det svenska Isaf-deltagandet har påverkat Försvarsmakten som
helhet och hur den samlade militära förmågan utvecklats över tiden. Personal- och
materielfrågor är centrala. Effekter på kompetens inom förband samt kort- och långsiktiga
effekter när det gäller kvalitet och tillgång på materiel ska belysas. Analysen ska även
omfatta deltagandets påverkan på Försvarsmaktens hantering av veteraner och
lokalanställda.
Uppdraget lägger huvudfokus på den övergripande Försvarsmaktsnivån. Det är påverkan på
Försvarsmakten avseende framförallt tre dimensioner som ska analyseras: påverkan på det nationella
försvaret, påverkan på Försvarsmaktens förmåga att genomföra insatser i Sveriges närområde samt
påverkan på Försvarsmaktens förmåga att genomföra insatser utanför Sveriges närområde. Det är vidare

1

Det ska noteras inte alla skador är en följd av stridshandlingar. Det kan vidare också noteras att svenska förbandsbidrag till andra
insatser har haft fler dödsfall. Antal svenska soldater och officerare som omkom (stupade i strid eller omkom av andra orsaker)
under insats var för ONUC (Kongo) 19, UNFICYP (Cypern) 18, UNIFIL (Libanon) 7, UNPROFOR/IFOR/SFOR (Makedonien,
Bosnien och Kroatien) 7 samt KFOR (Kosovo) 7. Med undantag av Kongo var i dessa insatser flertalet omkomna resultat av olika
former av olyckor eller andra händelser vilka ej var kopplade till stridshandlingar. De fem omkomna under insatserna i Afghanistan
har däremot samtliga stupat i stridshandlingar. Detta ska inte antyda någon rangordning mellan dödsfallen, men säger något om
karaktären på insatsen.
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påverkan på Försvarsmakten som helhet som ska beskrivas, inklusive hur den samlade militära förmågan
har utvecklats.
Den samlade militära förmågan har av FOI tolkats som Försvarsmaktens övergripande förmåga avseende
nationellt försvar, samt avseende genomförande av operationer i och utanför närområdet. Med påverkan på
Försvarsmaktens förmåga menas såväl positiv som negativ påverkan från bidraget till insatsen i Isaf. Det är
hur bidraget till Isaf har påverkat Försvarsmaktens övergripande förmåga som står i fokus för analysen.
Andra faktorer berörs endast då dessa är relevanta för förståelsen av påverkan från deltagandet i Isaf.
Analysen värderar inte heller den totala utvecklingen av Försvarsmaktens förmåga under den aktuella
perioden. Det sistnämnda hade gått långt utöver vad FOI uppfattar som uppdragets syfte och hade inte
heller varit möjligt inom givna ramar.
Hur den samlade militära förmågan har påverkats av engagemanget i insatsen i Afghanistan kan i en öppen
rapport inte värderas i absoluta tal. FOI tolkar inte heller att detta är vad regeringen efterfrågar. Istället
kommer påverkan på förmågan avseende nationellt försvar, respektive insatser i och utanför närområdet, att
beskrivas i relativa termer som positiv/ökad, negativ/minskad och oförändrad.
De tre dimensioner för vilka påverkan ska analyseras kan vidare delas upp i ett antal uppgifter, angivna i
regeringens proposition Sveriges försvar – försvarspolitisk inriktning 2016-2020 (Regeringen, 2015c).
Uppgifterna, nedan fördelade på de tre dimensionerna, kan användas för att diskutera hur Försvarsmaktens
förmåga har förändrats:






påverkan på Försvarsmakten […] när det gäller det nationella försvaret.
o

upprätthålla tillgänglighet i fred samt beredskap för intagande av höjd beredskap för att
kunna förebygga och hantera konflikter och krig, skydda Sveriges handlingsfrihet inför
politisk, militär eller annan påtryckning och, om det krävs, försvara Sverige mot
incidenter och väpnat angrepp,

o

främja vår säkerhet genom deltagande i operationer på vårt eget territorium,

o

upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet (värna territoriell integritet),

myndighetens förmåga att genomföra operationer i Sveriges närområde.
o

kunna övervaka havsområden och luftrum i närområdet.

o

främja vår säkerhet genom deltagande i operationer i närområdet,

o

i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och nationella intressen i
områden utanför [vårt eget territorium]

myndighetens förmåga att genomföra operationer utanför Sveriges närområde.
o

främja vår säkerhet genom deltagande i operationer utanför närområdet,

o

i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och nationella intressen i
områden utanför [vårt eget territorium]

Ovanstående uppgifter ska kunna lösas enskilt och tillsammans med andra myndigheter, länder och
organisationer. Utöver dessa uppgifter har Försvarsmakten också i uppgift att med befintlig förmåga och
resurser bistå det övriga samhället och andra myndigheter vid behov. Detta gäller framförallt vid allvarliga
olyckor och fredstida kriser. Denna uppgift faller dock utanför kategorierna angivna i uppdraget, då den
vare sig är del av det nationella försvaret eller av operationer i och utanför närområdet. Uppgiften ska
dessutom inte vara dimensionerande för Försvarsmakten. FOI:s tolkning är därför att denna aspekt inte
behöver ges ett specifikt fokus i den särskilda analysen.
Hur Försvarsmaktens uppgifter har formulerats av regering och riksdag har förändrats över den tid som
insatsen i Afghanistan har pågått. Bland annat har tonvikten på de internationella uppgifterna varierat. Som
utgångspunkt för den särskilda analysen har FOI valt uppgifterna som de formulerades i 2015 års
försvarspolitiska inriktningsproposition. Huvudskälen för detta är dels att dessa antas vara mest aktuella i
den kontext som regeringen avser nyttja resultaten från den särskilda analysen, dels att det är förknippat
med betydande metodmässiga utmaningar att genomföra analysen mot olika uppgifter i olika tidsperioder.
Det är däremot viktigt att i arbetet vara medveten om att uppgifterna har formulerats olika under olika
perioder.
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Regeringen betonar i uppdraget personal- och materielfrågor. Det är också genom dessa faktorer som
mycket av den påverkan som ett stort internationellt engagemang har på Försvarsmakten kan antas
tydliggöras. FOI har valt att tolka begreppen brett. I personal antas ingå kompetensförsörjning och
rekrytering och erfarenhet av skarp verksamhet. I materiel antas ingå både materiel och logistik och i detta
inryms försörjning såväl som tillgång till och nyttjande av enskilda materielsystem.
I uppdraget anges att Isaf-bidragets effekter på kompetens inom förbanden särskilt ska belysas. FOI tolkar
detta som att uppdraget innebär att analysera tillgången till kompetenser. Med förband förstås här i första
hand de förband som finns angivna i regeringens regleringsbrev till Försvarsmakten.
Regeringen anger vidare särskilt att analysen ska belysa kort- och långsiktiga effekter när det gäller kvalitet
och tillgång till materiel. FOI tolkar detta som att det är tillgången till materiel för förbanden angivna i
regeringens regleringsbrev samt materielens bidrag till den operativa förmågan som avses.
Med kortsiktiga effekter menas effekter vilka uppstår omedelbart, i samband med insatsen. Med långsiktiga
effekter menas effekter som uppstår i ett senare skede, inklusive efter avslutad insats. Kort- som långsiktiga
effekter kan ha antingen kort eller lång bärkraft. En kort bärkraft betyder att effekten avklingar snabbt efter
att den har uppstått, medan en lång bärkraft betyder att effekten kvarstår även långt efter det att den har
uppstått.
Det finns emellertid även andra faktorer, utöver materiel och personal, genom vilka påverkan på
Försvarsmakten av en insats tydliggörs. FOI har därför tolkat skrivningarna i uppdraget som öppna och
som att det är fullt möjligt att lyfta in även andra perspektiv. Ett sådant perspektiv kan vara särskilda
förmågor som t.ex. försvarsmedicin och C-IED. I dessa är materiel och personal två viktiga aspekter, men
förmågans utveckling kan i sig påverka Försvarsmakten, t.ex. om det är en ny förmåga av nytta även i
insatser nationellt eller om utvecklingen tränger ut utvecklingen av andra nödvändiga förmågor.
FOI ska analysera deltagandets påverkan på Försvarsmaktens hantering av veteraner. Utvecklingen av
veteranhanteringen har i flera avseenden varit en politiskt driven process, vilken har avhandlats i flera
statliga utredningar samt resulterat i såväl förordningstext som regeringsuppdrag till Försvarsmakten. FOI:s
tolkning är att den särskilda analysen ska fokusera på hur deltagandet i Isaf har påverkat Försvarsmaktens
arbete med veteranfrågorna.
FOI ska vidare analysera deltagandets påverkan på Försvarsmaktens hantering av lokalanställda. FOI tolkar
detta som de personer vilka har haft ett direkt anställningsförhållande hos Försvarsmakten eller via
kontraktorer. Utöver detta har det också funnits personal som bedrivit egen rörelse (t.ex. skrädderi) i
anslutning till campen. Särskilt rollen och riskerna för tolkar har varit diskuterad i media. FOI tolkar
uppdraget som att den särskilda analysen ska undersöka de principiella förhållanden som har rått för
lokalanställda, men också hur fördelningen mellan lokalanställda, anställda via kontraktorer samt, om
möjligt, de med egen rörelse har förändrats över tiden. FOI ska däremot inte analysera frågan om rätt till
asyl för lokalanställda.
Regeringen tillsatte under sommaren 2015 flera utredningar vilka har kopplingar till uppdraget till FOI. I
uppdraget nämns särskilt utvärderingen av Sveriges samlade engagemang i Afghanistan (SOU
UD 2015:02, härefter, när inte risk för missförstånd råder, benämnd Afghanistanutredningen). FOI
uppfattar skrivningarna i uppdraget som att FOI:s särskilda analys ska vara ett komplement till
Afghanistanutredningen, och att de delar som tas om hand i utredningen inte ska inkluderas i den särskilda
analysen. En genomgång av utredningens respektive den särskilda analysens direktiv gav vid hand att de
potentiella överlappen är relativt få. Afghanistanutredningen ska framförallt studera effekterna av de
svenska insatserna i Afghanistan, samverkan med organisationer i insatsområdet samt
myndighetssamordningen i Sverige medan den särskilda analysen ska fokusera på påverkan på
Försvarsmakten. Det finns emellertid överlapp avseende den civil-militära samordningen i Sverige, där det
kan finnas anledning att även analysera påverkan på Försvarsmakten. FOI har efter samråd med
Afghanistanutredningen överlämnat denna fråga helt åt Afghanistanutredningen.

Begreppet förmåga
Begreppet förmåga kan ha flera olika betydelser. I regeringens uppdrag till FOI används det framförallt i
meningen Försvarsmaktens övergripande förmåga att lösa de av den politiska nivån angivna uppgifterna
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(t.ex. förmågan att genomföra insatser i närområdet). I andra sammanhang definieras förmåga som en
kombination av kompetens och resurser. Denna tolkning ligger nära hur ordet används i dagligt tal.
I militärstrategisk doktrin talas istället om grundläggande förmågor, detta är de behov en militär enhet har
för att kunna verka och indelas i verkan, rörlighet, uthållighet, ledning, skydd samt underrättelser och
information. Samtidigt talas i doktrinen också om krigsföringsförmågan, uppbyggd av fysiska faktorer
(personal, materiel, stridskrafter etc.), konceptuella faktorer (doktrin, policy, etc.) och moraliska faktorer
(vilja, ledarskap, värdegrund). (Försvarsmakten, 2016c; Roosberg & Weibull, 2014) Detta kan ses som en
krigs- eller försvarsmakts övergripande inriktning, roll och förmåga.
I en tredje kontext, så kallad förmågebaserad planering, är utgångspunkten försvarsuppgifter (t.ex.
övervaka maritimt område) vilka i sin tur består av flera insatsförmågor (t.ex. förmåga att påverka mål på
marken). Dessa insatsförmågor är specifik verksamhet för vilken resurser (förband med personal och
materiel) anskaffats och tränats. (Berg, 2010) I den särskilda analysen kommer resurser att vara ett viktigt
begrepp.
Begreppet förmåga kommer i den särskilda analysen att användas i samtliga betydelser ovan. I den mån
betydelsen inte framgår av kontexten kommer det att förklaras.

Utmaningar
Den första och svåraste utmaningen har varit behovet av generella avgränsningar. Givet att påverkan kan
ske på olika vägar – direkta som t.ex. påverkan på tillgången till materiel och personal och indirekta som
t.ex. påverkan på den långsiktiga materielplaneringen – och givet att det finns så många olika faktorer som
kan orsaka sådan påverkan, har det krävts ett urval. Utgångspunkten har varit uppdragets inriktning om att
det är förmågan på en övergripande nivå som ska sökas, samt att de materiella och personella aspekterna
ska stå i fokus. I ett första steg beslöts därför om särskilda delstudier avseende påverkan på personal och
materiel. Likaså har veteranhantering och lokalanställda studerats särskilt i enlighet med uppdraget.
Därutöver har även påverkan i form av kunskap och förmåga att verka med Nato getts en större delstudie
då detta har bedömts vara ett potentiellt påverkansområde av särskilt central betydelse.
Parallellt med ovanstående delstudier har även en serie mindre delstudier genomförts. Dessa har i huvudsak
valts ut efter två grundkriterier: För det första för att de utgör områden vilka FOI har identifierat som
potentiella påverkansområden under förstudiefasen. För det andra för att det har troliggjorts att det finns
relevant material och kunskap inom FOI eller Försvarsmakten som gör det möjligt att analysera området.
Det sistnämnda betyder i praktiken att det i de flesta fall handlar om områden vilka FOI tidigare har
studerat eller där det inom Försvarsmakten har antagits finnas underlag. Härvidlag har det arbete som
Försvarsmaktens avdelning för erfarenhetsanalys (INS ERF ANA) genomför varit av stor betydelse.
Områden som har studerats av INS ERF ANA inkluderar bl.a. C-IED (skydd mot improviserade
sprängladdningar), verkansunderstöd och CAS (Close Air Support, leda flygunderstöd), mentorer och
rådgivare för kapacitetsutveckling, gender, försvarsmedicin och erfarenhetshantering. Slutligen har ett antal
mindre studier genomförts inom områden som ansetts som potentiellt intressant, utan att det funnits klarlagt
tillgång till material. Dessa inkluderar bilden av Försvarsmakten och kommunikation/information.
Utöver denna generella utmaning har FOI under förstudien identifierat tre ytterligare utmaningar vilka har
behövt hanteras i den särskilda analysen: sekretess, kausalitet och tillgång till underlag. Dessa berörs vidare
nedan.

Sekretess
Uppdraget ska redovisas i form av en öppen rapport. Samtidigt kommer all analys av Försvarsmakten
vilken innefattar någon form av förmågebedömningar att riskera att beröras av försvarssekretess. FOI har
därför valt att diskutera förmågebedömningarna endast på en övergripande nivå, framförallt avseende de
uppgifter regering och riksdag har gett till Försvarsmakten, och i relativa termer (högre, lägre, oförändrat).
Det finns emellertid förmågor som i sig själva är av en så känslig natur att de blir svåra att diskutera ens i
övergripande termer i en öppen rapport. De två tydligaste exemplen är specialförband och
underrättelsetjänst. Inom ramen för den särskilda analysen har dessa områden därför enbart diskuteras i
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mycket allmänna termer. Eventuella av regeringen identifierade behov av fördjupningar inom dessa
områden behöver lösas inom ramen för särskilda uppdrag.
Emellertid kan även för andra förmågor och resurser sekretess påverka möjligheterna till att ge en
fullständig bild av påverkan på Försvarsmakten. Det kan t.ex. i vissa fall vara mycket svårt att i en öppen
rapport diskutera tillgång till materielsystem och karaktär på förmågor, annat än i mycket övergripande
termer. Detta påverkar detaljgraden negativt i vissa avsnitt.
En viktig del i en analys av hur bidragen till Isaf har påverkat Försvarsmakten är de utträngningseffekter
som eventuellt har uppstått, t.ex. inom materielområdet. Även här uppträder utmaningar, då materielplanen
och dess prioriteringar är belagd med sekretess. I vissa fall har det varit möjligt att utifrån öppna uppgifter
diskutera påverkan på materielplanens innehåll, i andra fall har det inte varit förenligt med den sekretess
som råder.
Sekretess har även påverkat möjligheten att få tillgång till viss dokumentation. FOI har haft en pragmatisk
syn innebärande att sekretessbelagd information bara har begärts ut då det är absolut nödvändigt för
uppdragets lösande. I andra fall har skriftlig information ersatts med intervjuer där de sekretessbelagda
delarna utelämnats.

Kausalitet
Arbetet med den särskilda analysen har bekräftat erfarenheter från tidigare utvärderingar att kausaliteten
ofta är svår att bestämma i det slags långsamma och utdragna processer som utvecklingen av
Försvarsmaktens förmåga utgör. Det finns flera skäl till detta.
För det första verkar inte Försvarsmakten i ett vakuum. Det finns en övergripande samhällsutveckling på
både global och nationell nivå som under perioden bl.a. har präglats av skeenden som medialisering,
internationalisering och digitalisering. Samhällsutvecklingen påverkar Försvarsmakten direkt, men också
indirekt, t.ex. via försvarspolitisk inriktning och utveckling av militär-strategiskt tänkande på internationell
nivå. Därutöver finns det även internationella militärteoretiska strömningar som under perioden har
påverkat Sverige och Försvarsmakten såväl direkt som indirekt. Ett exempel är hur upprorsbekämpning
(counter-insurgency eller COIN) nått Försvarsmakten såväl genom deltagandet i Isaf-insatsen som genom
påverkan från en internationell militärteoretisk diskurs, i sig påverkad av de multinationella insatserna i
Irak och Afghanistan. Detta innebär att det är svårt att avgöra huruvida en förändring har upppstått som en
direkt följd av Försvarsmaktens bidrag till insatsen i Afghanistan.
För det andra genomgår Försvarsmakten under i princip hela den aktuella tidsperioden omfattande
neddragningar och omstruktureringar. Antalet krigsförband minskar liksom antalet utbildningsplattformar
(regementen). Detta påverkar förmågebredd och förmågedjup. Vidare skänks, säljs eller skrotas stora
mängder materiel samtidigt som personalförsörjningen läggs om till ett yrkesförsvar. Detta påverkar
utvecklingen av och tillgången till förmågor, kompetenser och materiel. Sammantaget är dessa
förändringsprocesser så fundamentala och omvälvande att det är svårt, och ibland meningslöst, att försöka
urskilja påverkan specifikt av insatsen i Afghanistan.2
För det tredje är bidragen till insatsen i Afghanistan inte det enda svenska engagemanget i internationella
insatser under perioden. Fram till 2005/06 var det insatserna på Balkan, särskilt de i Kosovo, som stod i
centrum. Parallellt med afghanistaninsatsen har Sverige genomfört ett antal andra insatser med resurser från
mark-, sjö- och luftstridskrafter. Dessutom krävde den Nordiska stridsgruppen (Nordic Battle Group –
NBG) ett stort fokus såväl inför 2008 som inför 2011. Det är därför svårt att skilja på effekter från insatsen
i Afghanistan och effekter från internationella insatser i allmänhet. Nära kopplat till detta är det kraftiga
betoningen av den internationella dimensionen i försvarspolitiken under en stor del av 00-talet. Den
politiska nivåns prioriteringar visade sig i såväl materielanskaffning som i utvecklingen av organisationen.

2

Närbesläktat är att tolkningen av erfarenheter påverkas av den nationella kontexten. I en tidigare analys av afghanistaninsatsens
påverkan på Danmarks, Norges och Nederländernas försvarspolitik formulerades en tentativ hypotes att den övergripande
försvarspolitiska inriktningen, oavsett om den bygger på ideologiska val, geostrategiska realiteter eller avgörande erfarenheter från
tidigare insatser, utgör det raster genom vilket erfarenheterna från Afghanistan tolkas. Med en huvudsak nationell inriktning
(Norge) blir påverkan mindre än för stater med en expeditionär inriktning (Danmark och Nederländerna). (Eriksson, et al., 2013, p.
67f)
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För det fjärde är 13 år av insats i Afghanistan en lång tid. För många som har intervjuats om beslut och
avväganden som gjordes under insatsen kan det vara svårt att idag ge en korrekt bild av vilka skäl som låg
bakom. Det kan till och med vara så att förklaringar av olika skäl får karaktär av efterhandskonstruktion.
För det femte och sista sker utvecklingen av Försvarsmakten ofta i en komplex dialog mellan
Försvarsmakten och regeringen/Regeringskansliet. Detta gör kausaliteten svårgripbar, då ursprunget till
förslag mycket väl kan vara en annat än det som synes i dokument och beslut.

Underlag
Givet den särskilda analysens tidsförhållandena har informationsinhämtningen bestått av tre delar: resultat
från tidigare studier, framförallt från FOI, merutnyttjande av analyser vilka Försvarsmakten genomför,
framförallt inom ramen för erfarenhetsanalysarbete, samt inhämtning och analys av nya områden. Vidare
har personer från FOI varit verksamma i den erfarenhetsanalys som Försvarsmakten genomför avseende
Afghanistan. Synergier har identifierats då fokus legat på delvis samma sakområden, vilket har inneburit att
delstudier med en inriktning avpassad för den särskilda analysens behov har kunnat avropas.
Inledningsvis var tanken att i hög utsträckning låta analysen av nya områden vila på inhämtande av
skriftligt underlag från Försvarsmakten. Det visade sig emellertid vara svårt att få fram underlag från
Försvarsmakten rörande beslut och processer. Ibland har detta berott på att det är oklart hur processen har
sett ut, varvid att finna eventuella dokument är svårt eller omöjligt. I andra fall har det berott på att
Försvarsmakten inte har dokumenterat beslut och processer med en sådan skärning att informationen på ett
enkelt vis har kunnat avtappas för den särskilda analysens behov. Detta har t.ex. gällt statistik över
personalflöden som en effekt av insatser och statistik avseende lokalanställda.
I varje enskilt fall har nytta och behov behövt avvägas mot den tid och kraft det skulle krävas för att få fram
materialet. FOI har i flera fall, med gott stöd från Försvarsmakten, fått söka information genom ett större
antal intervjuer, vilket dock har varit mycket mer tidskrävande än vad som förutsågs vid inledningen av den
särskilda analysen. Intervjuer är dessutom i högre grad känsliga för vissa av de kausalitetsaspekter som
diskuterades i föregående avsnitt.
Analysen skulle enligt regeringsuppdraget genomföras i dialog med Försvarsmakten, Försvarets
materielverk och andra berörda aktörer. Försvarsmakten och Försvarets materielverk har bistått med
kontaktpersoner för uppdraget samt efter hemställan försett FOI med vissa underlag och tillgång till
personer. FOI har strävat efter att inom ramen för vad som var nödvändigt inom ramen för att kunna
besvara regeringens frågor, minimera antalet förfrågningar samt tillse att i dialog identifiera lämpliga
underlag för att minimera arbetsbelastningen för Försvarsmakten och Försvarets materielverk. FOI har
också haft en ambition att i möjligaste mån koordinera underlagsbehov med andra pågående utredningar, i
första hand Afghanistanutredningen. I praktiken har dock de skilda uppdragen inneburit att det funnits lite
av sådana synergier att utnyttja.

Avgränsningar
Fokus ligger på perioden 2005-2014
FOI har utgått från en avgränsning som innebär att fokus för den särskilda analysen ska ligga på perioden
mellan 2005 och 2014. Det huvudsakliga motivet för detta är att tidigare studier (Roosberg & Weibull,
2014; Eriksson & Roosberg, 2015) har visat att det är i och med övergången till och övertagandet av PRT i
Mazar-e-Sharif som det svenska bidraget till Isaf får en mer genomgripande påverkan på Försvarsmakten.
Det är då som förbandet ökar i storlek och olika typer av tyngre materielsystem börjar tillföras samtidigt
som insatsen också fick en ökad medial uppmärksamhet.
Civil-militär samverkan
Afghanistanutredningen har inskrivet i sitt uppdrag att den ska studera civil-militär samverkan i
insatsområdet samt myndighetssamverkan i Sverige och i insatsområdet. Den civil-militära samverkan, inte
minst som en central uppgift för det PRT som Sverige tog ledningen i, bedöms av FOI att ha haft påverkan
på Försvarsmakten. För att undvika dubbelarbete, och efter samråd, har beslutats att frågan hanteras helt
och endast av Afghanistanutredningen.
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Underrättelsetjänst och specialförband
Nyttjandet av underrättelsetjänst och specialförband i Afghanistan bedöms i bägge fall ha lett till effekter,
såväl positiva som negativa, för Försvarsmakten. Emellertid är dessa funktioner omgärdade av en hög grad
av sekretess och svårigheterna i att närma sig dessa områden i en öppen rapport kan svårligen överdrivas.
De har av detta skäl avgränsats bort i den särskilda analysen. FOI vill dock understryka att här kan finnas
betydelsefulla påverkansaspekter. Delvis kan dessa komma att beröras i kommande erfarenhetsanalyser
från Försvarsmakten.
Den särskilda analysen är inte en erfarenhetsanalys
Försvarsmakten genomför inom ramen för sin erfarenhetsanalysavdelning (INS ERF ANA) en serie
erfarenhetsanalyser avseende olika aspekter av afghanistaninsatsen. Dessa innebär förenklat att
sammanställa och analysera lärdomar och erfarenheter, som grund för framtida utvecklingsarbete. Den
särskilda analysen fokuserar istället på den påverkan insatsen verkligen har haft på Försvarsmaktens
utveckling och organisation, oavsett om det beror på lärdomar som implementerats eller på effekter av t.ex.
materielbrist som har uppstått som resultat av insatsen. Skillnaden är väsentlig, inte minst för avgränsning
och fokus av analysen.
Andra avgränsningar
Afghanistaninsatsens omfattning, karaktär och tidsutdräkt innebär att det finns ett stort antal områden vilka
kan ha haft en potentiell påverkan på Försvarsmakten men som inte har kunnat djupstuderas. Några
exempel är användandet av rådgivare och mentorer, campbyggnation, påverkan på utvecklingen av svensk
nationell helikopterförmåga och Försvarsmaktens förmåga till krishantering, t.ex. vid skadeutfall eller
stupade. Det finns således ett antal områden kvar för framtida analyser.

Metod och upplägg
Uppdraget innebär att analysera påverkan på Försvarsmakten från en insats som har pågått under lång tid
och som har växlat karaktär flera gånger. Detta utgör i sig en avsevärd komplexitet, vilken förstärks av att
påverkan på Försvarsmakten sällan är entydig och dessutom kan komma ur flera källor och via flera vägar.
Detta innebär att analysen måste utgå från en tankemodell för hur påverkan på Försvarsmakten av en insats
kan beskrivas. Under förstudiefasen utvecklades sådan modell. Sammanfattningsvis innebar den att
påverkan på Försvarsmakten av deltagandet i insatsen i Afghanistan kan antas ligga på tre nivåer: För det
första som en direkt påverkan genom de resurser (förband inklusive materiel och personal) som
Försvarsmakten skickar till insatsområdet. För det andra som en påverkan av insatsen på utformning och
innehåll i de för Försvarsmakten övergripande processer som driver förmågeutvecklingen. För det tredje
som en påverkan på prioriteringar och utveckling på den övergripande Försvarsmaktsnivån. Under arbetets
gång blev det tydligt att det även finns en påverkan på en mer direkt individnivå. Sammantaget innebar
detta att analysen diskuterar påverkan på tre nivåer: Individnivån, förbands- och resursnivån samt den
övergripande Försvarsmaktsnivån inklusive påverkan på övergripande försvarsmaktsprocesser.
Under förstudiearbetet noterades vidare att de resurser vilka nyttjas i en insats kan vara sådana som redan
finns i tillräcklig mängd i organisationen, men också sådana som finns men måste meranskaffas. Det kan
också handla om resurser vilka inte finns och därför måste nyanskaffas. I samtliga fall kan det krävas
anpassning av resurserna för att använda dem i den specifika insatsmiljön. Insatsen kan få en positiv
påverkan på Försvarsmakten, genom att en resurs och förmåga fördjupas men också genom att
Försvarsmakten tillförs en helt ny resurs/förmåga. Insatsen kan också få en negativ påverkan genom att
meranskaffade eller nyanskaffade resurser/förmågor tränger undan andra resurser/förmågor, men också
genom att tillgänglighet för andra uppgifter än den aktuella insatsen för en viss resurs/förmåga minskar.
Behovet av förenkling och avgränsning pekar mot att det krävs en metod som kombinerar ett deduktivt och
ett induktivt angreppssätt. Det är helt enkelt inte möjligt att induktivt undersöka hur alla aspekter som har
aktualiserats i afghanistaninsatsen har påverkat Försvarsmakten. Samtidigt skulle ett fullt ut deduktivt
förhållningssätt riskera att bli alltför styrt av förutfattade meningar om hur påverkan har sett ut.
Ett kombinerat induktivt och deduktivt förhållningssätt innebär att utifrån en modell för att beskriva hur en
insats påverkar Försvarsmakten ställa upp ett antal hypoteser om hur det har sett ut i det specifika Isaffallet. Med dessa som grund och avgränsning har därefter olika delar av insatsen analyserats.
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Delstudierna i underbilagorna utgör huvuddelen av faktabasen för den särskilda analysen och kan läsas
fristående. En bruttolista på ämnesområden togs fram under förstudiefasen och det slutliga urvalet skedde
med hjälp av kriterierna redovisade i avsnitt 1.3. Med delstudierna som grund kunde sedan en analys
genomföras av påverkan på Försvarsmakten, uppdelat på individnivån, förbands- och resursnivån samt den
övergripande Försvarsmaktsnivån. Som komplettering till informationen i underbilagorna användes i
analysen också ett antal högnivåintervjuer. Hur Försvarsmakten har påverkats av bidraget till Isaf redovisas
i kapitel två. I kapitel tre diskuteras vilka effekter denna påverkan har fått för det nationella försvaret samt
för förmågan att genomföra operationer i och utanför Sverige närområde.
Som konstaterades i avsnitt 1.3.3. har analysen till största del fått grunda sig på intervjuer. Sammantaget
har under analysen genomförts närmare 70 intervjuer och längre samtal. Alla syns inte i texten och
referenshanteringen, men samtliga har haft stor betydelse för arbetet. Därutöver har inom ett område (Nato)
använts en enkät och inom ett annat område (C-IED) workshop. För tre studier (C-IED, Indirekt
verkansunderstöd och CAS, samt Försvarsmedicin) bygger arbetet på en bred kunskapsbas skapad inom
ramen för arbete som drivs av Försvarsmaktens avdelning för erfarenhetsanalys.
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2 Isaf-engagemangets påverkan på Försvarsmakten
När Sverige och Försvarsmakten våren 2006 tog över ledningen för ett Provincial Reconstruction Team
(PRT) i norra Afghanistan skedde detta samtidigt som säkerhetssituationen i Afghanistan successivt
försämrades och Isaf-insatsen gick in i ett nytt och svårare skede. I Sverige hade internationella insatser
redan tidigare – i stor politisk enighet – i praktiken blivit Försvarsmaktens huvuduppgift och såväl på
politisk som militär nivå sågs internationella insatser som ett led i transformationen av Försvarsmakten till
ett insatsförsvar. Detta innebar att det internationella perspektivet var en central utgångspunkt för både
politiska och militära beslut. Betydelsen av lätta och expeditionära förband betonades samtidigt som
förmågor vilka inte sågs som efterfrågade internationellt, som stridsvagnsförband, indirekt eld och luftvärn,
fick en lägre prioritet (Roosberg & Weibull, 2014).
Det är viktigt att understryka att internationaliseringen var långt ifrån den enda faktor som påverkade
Försvarsmaktens utveckling under den aktuella perioden. Den strategiska time-outen och projekt som
Nätverksbaserat försvar (NBF), en fortsatt trång och i praktiken krympande anslagsnivå, förändringen av
personalförsörjningssystemet, bidrag till ett antal internationella insatser och den nordiska stridsgruppen
(NBG) samt internationellt saluförda militär-teoretiska begrepp som effektbaserade operationer,
expeditionär förmåga och allomfattande ansats var alla faktorer som på olika vis påverkade
Försvarsmakten. Dessa olika faktorer var dessutom beroende av varandra. En ökad ambition i
insatsverksamheten var delvis en effekt av viljan till internationalisering men också bidragande till det
ökade intresset för expeditionär förmåga och allomfattande ansats.
Isaf-engagemanget är således snarast en del av en komplex väv av olika faktorer vilka påverkar varandra
och Försvarsmakten. Såsom en stor och svår insats, dessutom periodvis medialt uppmärksammad, blev Isaf
under andra hälften av 00-talet emellertid i allt högre grad den tongivande insatsen för Försvarsmakten. En
stor andel av framförallt arméförbanden kom också att bidra. Rapporterna om strider, stupade och sårade
ökade ytterligare känslan av allvar.3 På så vis tjänade insatsen som ett tydligt gemensamt projekt att samlas
kring i en period av betydande osäkerheter om Försvarsmaktens roll.
För att kunna diskutera Isaf-engagemangets påverkan på Försvarsmakten på ett strukturerat vis antas här i
linje med vad som diskuterades i denna analys inledande kapitel att påverkan har haft effekt på tre olika
nivåer: Individnivån, förbands- och resursnivån samt den övergripande Försvarsmaktsnivån. Gränserna
mellan dessa nivåer är emellertid inte skarpa, och en effekt av Isaf-insatsen kan dessutom få påverkan på
flera nivåer samtidigt.

Påverkan på individnivå
Fram till och med 2014 hade drygt 8 000 soldater och officerare tjänstgjort i Afghanistan en eller flera
gånger.4 Av dessa kan i storleksordningen ca 5 000 olika individer antas ha tjänstgjort under de fem mest
intensiva åren, från 2008 till 2012. Det innebär att en icke-obetydlig andel av Försvarsmaktens personal har
personliga erfarenheter från afghanistaninsatsen under den period då stridssituationer var vanliga och en
ännu större andel har på olika vis gett stöd till insatsen och dess personal under denna tid. Värdet av de
personliga erfarenheterna har understrukits av snart när samtliga intervjuade.
Det var nyttigt ledarskapsmässigt för officerarna att delta i insatsen, och för soldaterna
för soldatfärdigheter men också för interaktionen med andra nationers soldater.
(Göranson, 2016)
Inom ramen för individnivån kan, utöver erfarna individer, också hänföras frågor rörande hur insatsen har
påverkat Försvarsmaktens rekrytering och attraktivitet, liksom hur den har påverkat myndighetens förmåga
att behålla sin personal.

3
4

FS 20 använde till och med devisen Det är på riktigt nu! för att understryka allvaret. (Nilsson, 2016)
Siffra delgiven FOI av Försvarsmakten i samtal.
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Erfarna individer och erfarna ledare
Erfarenhet kan handla om flera olika saker. Flera av de intervjuade understryker att insatsen i Afghanistan
har inneburit en ökad grad av professionalism i yrkesrollen. Det beskrivs som ett mindset; att vara
professionell i varje handgrepp, en professionalism som nu omfattar all personal och inte bara officerare
(Nilsson, 2016) men också som att vara mer förtänksam och inte slarva i en skarp miljö. (Granander, 2016)
En annan intervjuad konstaterar mer kortfattat att våra soldater som har varit i strid, de har blivit bättre.
(Pålsson, 2016) Även Försvarsmaktens egen erfarenhetsanalys avseende väpnad strid lyfter fram ökad
professionalism som en effekt av såväl allvaret i att döda andra som risken för att själv dödas men också
som en effekt av att få bekräftat att det du som individ lärt dig på utbildning och övning fungerar i en skarp
situation. (Försvarsmakten, 2015a, pp. 22, 33) Samtidigt är det flera intervjuade som även betonar den
personliga utvecklingen, i form av ökat självförtroende och ökad kunskap om sig själv i svåra situationer,
och hur detta i sig stärker förmågan. (Svensson, 2016; Granander, 2016; Pålsson, 2016; Walldén &
Gyhagen, 2016) Sammantaget kan detta ses som steg mot att uppnå ett av de skäl som angavs för att övergå
till ett frivilligt försvar, nämligen att öka förmågan att ta sig an allt mer komplexa insatser (se underbilaga
3).
En allt större andel stridserfarna soldater och officerare ses således i grunden som positivt. Erfarna
individer kan också ge en kortare startsträcka för nya uppdrag. (Nilsson, 2016) Samtidigt har det även
inneburit utmaningar som i sig har påverkat Försvarsmakten. Alla erfarenheter är inte bra, eller relevanta
utanför det sammanhang som de är gjorda. Den specifika miljön, t.ex. i form av irreguljär motståndare, och
den specifika materielen, t.ex. i form av fordon, innebär att vissa erfarenheter avseende taktiskt
uppträdande och riskacceptans är relevanta endast i Afghanistan. I en nationell kontext kan dessa vara
kontraproduktiva. (Se vidare 2.2.3.9
Det har också enligt bl.a. Markstridsskolan förkommit att rena felaktigheter spridits, delvis beroende på att
hantverkskunnandet inte har varit tillräckligt hos befäl. Markstridsskolan har till och med övervägt att ge ut
en sammanställning av så kallade myter från missionen. (Markstridsskolan, 2015, p. 67; Walldén &
Gyhagen, 2016) Dessa myter handlar inte bara om uppträdanden och metoder utan även om stridsmiljön
som sådan (se även avsnitt 2.2.2.).
I Försvarsmaktens erfarenhetshantering avseende väpnad strid påpekas att stridserfarenheter nu delvis har
avdramatiserats då de omfattar allt fler individer. Utöver värdet i att ha personlig erfarenhet av en central
del av professionen, menar Försvarsmakten i sin erfarenhetshantering att det också blir lättare förhålla sig
till och bedöma värdet av erfarenheter från strid när de inte längre är lika ovanliga. (Försvarsmakten,
2015a, p. 33) Att ha erfarenheter från strid innebär inte heller nödvändigtvis att per automatik ha rätt.
(Försvarsmakten, 2015a, p. 22; Karlquist, 2016) I förlängningen innebär ett avdramatiserat förhållningssätt
till erfarenhet av strid således att Försvarsmakten blir bättre på att värdera, analysera och ta till sig
erfarenheter.5
Det har i intervjuer noterats att det kan vara en utmaning att som ung officer utan erfarenhet från insats
utöva ledarskap över soldater vilka kanske har genomfört flera insatser, men det har också understrukits att
denna utmaning inte ska överdrivas. I takt med att många har erfarenheter från insats blir detta en naturlig
del av verksamheten och ledarskapet. (Granander, 2016; Nilsson, 2016) Genom att bemanna klokt och se
till att äldre officerare vid behov stöttar yngre kan många problem undvikas. (Karlquist, 2016; Nilsson,
2016) Likaså har i en intervju påpekats att det ”inte heller var någon lek” att under värnpliktstiden som ung
officer leda äldre soldater vid repetitionsövningar – det handlar om att beakta kunskap och erfarenheter
men också om att ifrågasätta. (Pålsson, 2016) Att erfarna individer lyfter fram sin kunskap i övningar och
utbildning, och till och med ifrågasätter metoder och förhållningssätt utifrån sin erfarenhet är i grunden en
styrka för utvecklingen av Försvarsmaktens förmåga att hantera skarpa situationer men ställer också höga
krav på organisation och befäl att kunna ta till sig eller när så krävs avfärda dessa utsagor. (Se även avsnitt
2.2.2.)
Försvarsmakten har i sin analys av erfarenheter från väpnad strid konstaterat att chefer med egna
erfarenheter från strid kan ha bättre möjlighet att använda sig av sina soldaters erfarenheter och kunskap.
(Försvarsmakten, 2015a, p. 22) Det anses också i intervjuerna som genomgående positivt att en stor andel

5

Det är noteras att även förband som t.ex. BA 01 i Bosnien fick erfarenhet av att hantera svåra situationer, inklusive strid. Relativt
storleken på dåtidens Försvarsmakt var antalet som fick med sig dessa erfarenheter fortfarande relativt lågt.
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av officerskåren har fått pröva sin förmåga och sitt ledarskap skarpt i en internationell kontext, samtidigt
som det ger en trovärdighet i hemmatjänsten och en ökad tilltro till egen förmåga. (Göranson, 2016;
Robertsson, 2016; Pålsson, 2016; Granander, 2016; Karlquist, 2016; Walldén & Gyhagen, 2016)
Prövningarna vad avser ledarskap i strid har till största del har handlat om små förband (upp till
pluton/kompani), men detta är inte nödvändigtvis hela bilden. Kontingentschefer, med staber, har vanligtvis
inte lett strid, men skapat förutsättningar och hanterat konsekvenser, inklusive i form av sårade och
stupade. Viss personal, framförallt de som har verkat som mentorer och rådgivare till afghanska
säkerhetsstyrkor men även enstaka individer som suttit på högre stabspositioner inom Isaf, har deltagit i
planering och ledning av större, komplexa operationer. Förmågan att i olika roller verka fullt ut i Natostaber på olika nivåer har också bidragit med viktiga pusselbitar för individers personliga utveckling.
Även om det är svårt att dra några säkra slutsatser avseende hur självbilden har utvecklats hos
Försvarsmakten och dess personal genom deltagandet i Isaf, är det en hypotes (se även underbilaga 2) att
insatsen bekräftat och utvecklat självbilden positivt avseende roll och förmåga som soldat och befäl även i
strid.
Sammantaget, med utgångspunkt i intervjuerna, tycks soldatfärdighet och förmågan att leda mindre
förbandsenheter i komplexa situationer ha utvecklats positivt som en effekt av deltagandet i Isaf. Insatsen
innebar också ett fokus för personalen. Att erfarenhet av strid nu finns på bredd i organisationen har vidare
inneburit en avdramatisering av sådana erfarenheter och en ökad förmåga att att värdera, analysera och ta
till sig dessa. Ovanstående påverkan bedöms ha slagit igenom på kort sikt, i samband med insatserna, men
ha en lång bärkraft, d.v.s. finnas i organisationen över lång tid.
Det finns även erfarenheter och färdigheter som inte är giltiga utanför kontexten insats mot en irreguljär
motståndare av det slag som varit aktuellt i Afghanistan. Här består utmaningen i att tillse genom
utbildning och övning att bärkraften för dessa blir begränsad.

Rekryteringsfrämjande insatser?
I och med övergången till ett försvar baserat på frivillighet från och med år 2010 ställdes också högre krav
på att Försvarsmakten måste uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera tillräckligt med
personal. Det finns en uppfattning om att insatser i sig är rekryteringsfrämjande. I intervjuer har de setts
som ”bra PR” (Walldén & Gyhagen, 2016) och det har konstaterats att det inte var några problem att fylla
upp förbanden som skulle skickas ut. (Svensson, 2016)
Försvarsmaktens egna analyser ger emellertid inte något entydigt stöd för denna bild. I arbetet med att
utveckla varumärket och arbetsgivarerbjudandet, redovisat i årsredovisningen för 2010, nämns inte
deltagande i insatser specifikt i diskussioner om varumärke och arbetsgivarerbjudande. Istället är det den
mer allmänna termen ”att göra skillnad” som lyfts fram. (Försvarsmakten, 2011a, p. 8f (bilaga 2)) Även i
interna underlag från 2014 betonas möjligheten att ”göra skillnad” som en del i positioneringen av
myndigheten på arbetsmarknaden, men nu med tydligare koppling till möjligheten att genomföra skarpa
insatser.
FOI har inte tagit del av några studier inom Försvarsmakten som tydligt visar att insatser i sig är
rekryteringsfrämjande. Däremot uppfattar Försvarsmakten ur sina löpande studier av allmänhetens syn på
Försvarsmakten att internationella insatser och nationella insatser till stöd för samhällets krisberedskap har
varit lättare att kommunicera än den under lång tid mer abstrakta rollen att förbereda nationellt försvar.
(Forss, 2016)

Hårt nyttjande och avgångar
Insatsen i Afghanistan har inneburit en ojämn belastning för personalen. Vissa kategorier av personal, vilka
av olika skäl finns i begränsad numerär för det svenska, nationella behovet har varit mycket efterfrågad i
insatsen och har haft höga insatsfrekvenser. Enligt Försvarsmaktens erfarenhetsanalys avseende väpnad
strid har Försvarsmakten emellertid inte någon fullständig bild av hur insatsfrekvens och insatströtthet har
påverkat avgångar. (Försvarsmakten, 2015a, p. 27) Se även underbilaga 3.
Bristen på en sådan bild är något som bekräftats i FOI:s arbete med den särskilda analysen. Inte minst finns
det betydande utmaningar i att identifiera vilken kompetens en individ innehar och i vilken kompetens
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samma individ nyttjats i insats. Det är också svårt att värdera insatsfrekvensens påverkan då
personalförsörjningen har varit i en generellt och stor omstöpning under perioden, vilket bl.a. lett till ett
uppfattat överskott av officerare. (Se även underbilaga 3)
Det finns således ett behov av en fördjupad analys av hur insatsfrekvensen påverkar personalen och kopplar
till avgångar. FOI:s analys visar också att det finns data som understödjer en hypotes om förtida avgångar
som en effekt av hög insatsfrekvens, åtminstone bland GSS (se underbilaga 3). Samtidigt har
Riksrevisionen konstaterat att det under afghanistaninsatsen kan ha funnits kompenserande faktorer, som
potentiellt minskat insatsfrekvensen, i alla fall för vissa kategorier: Direktrekrytering externt (ur magasinet
av värnpliktiga, av civil kompetens samt av reservofficerare) och en möjlighet att frigöra personal genom
att minska ambitionerna i den nationella verksamheten då denna inte har varit prioriterad under större delen
av perioden. (Riksrevisionen, 2013, p. 56) Även den redundans vilken uppstod när organisationen i Sverige
minskande och det uppstod ett uppfattat överskott av officerare kan ha underlättat (se underbilaga 3). Dessa
faktorer kan vara svårare att falla tillbaka på i framtida insatser. En ytterligare faktor, med större möjlighet
även i framtiden, är att det kan finnas personal med tillräcklig kompetens bland kategorier som inte
identifierats att ingå i kompetensbasen för en viss befattning.
Det kan även vara så att avsaknad av insatser är negativt för viljan att stanna kvar i Försvarsmakten.
Personal som har rekryterats och utbildats för en operativ roll kan uppfatta detta som brist på fokus och
framtidsutsikter i organisationen. Detta är ett område som kan behöva följas upp ytterligare.

Påverkan på förbands- och resursnivå
På förbands- och resursnivån innebar insatsen i Afghanistan en ansträngning, inte minst för förband som
t.ex. Livgardet, I 19, P 4 och P 7 vilka regelbundet kom att bidra med större enheter under insatsens mest
intensiva period. Men även för andra förband innebar insatsen en betydande ansträngning. Ett exempel är
Luftvärnsregementet som när det ansvarade för mentorsverksamheten (OMLT) under FS 23 bidrog med
närmare 50 personer, varav flertalet var officerare och specialistofficerare. Ett annat exempel är förband
vilka bidrog med specialistfunktioner – inom t.ex. C-IED och CAS – där antalet personer och enheter är
lågt men efterfrågan i insats är stor, varför insatsfrekvensen blev hög för vissa individer och enheter.
Samtidigt fanns det även krav att bidra med instruktörer till olika insatsförberedande kurser för andra
förband vilket ytterligare ökade ansträngningen. Oundvikligen påverkade detta övrig verksamhet .
Samtidigt erbjöd insatsen också ett allvar och tydliga mål för förbandens verksamhet. Detta påverkade de
krav som ställdes på såväl utbildning och övning som annan verksamhet och det var inte längre på samma
vis acceptabelt att förband hade brister i kompetens eller materiel vid rotation ut i insats. Förband som stod
i beredskap eller var planerade för insats var också prioriterade vad avser tillgång till personal och materiel.
Detta avsnitt diskuterar inledningsvis den karaktär som insatsen hade och hur detta påverkade förbandsoch resursnivån. Därefter diskuteras effekter specifikt vad avser förbandens tillgång till personal och
materiel.

Fokus på lägre förbandsnivå och irreguljär krigföring
Det stora antalet stridskontakter under den mest intensiva perioden i insatsen innebar att de insatta
förbanden och deras personal regelbundet prövades i strid och stridsliknande situationer. I avsnitt 2.1 har
påverkan på individnivån i form av bl.a. utvecklingen av soldatfärdigheter och ledarskap, noterats. I en
tidigare studie (Roosberg & Weibull, 2014, p. 75) konstaterades att stridserfarenheter framförallt berörde
lägre förbands uppträdande, d.v.s. grupp, pluton och i viss mån kompani. Erfarenheterna gjordes dessutom i
en miljö av irreguljär krigföring, med de särskilda förutsättningar som gäller i denna, t.ex. vad avser eget
luftherravälde och motståndarens i stort totala avsaknad av tyngre vapensystem såsom stridsfordon och
system för indirekt eld. Roosberg & Weibull pekar även på den låga förlustacceptansen hos den
multinationella styrkan, något som de anser bl.a. har påverkat synen på risktagande.
Denna bild bekräftas i stort av de intervjuer som har genomförts inom ramen för den särskilda analysen.
Stridserfarenheten handlar framförallt om mikrosituationer i en specifik insatsmiljö. Som en effekt avtog
förmågan till samordnad strid inom kompanis, bataljons och brigads ram då detta inte var prioriterat i en
Försvarsmakt inriktad mot internationella insatser. (Pålsson, 2016; Granander, 2016; Karlquist, 2016) I
Försvarsmaktens årsredovisning för 2011 (se underbilaga 1) konstateras också att nära 30 % av de
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nationella förbanden inte hade uppnått förmåga i kompanis ram, framförallt som en effekt av brist på
materiel och personal då dessa prioriterats till förband i insats eller i beredskap.6
Som noterades i avsnitt 2.1.1 finns det också individer vilka i Afghanistan fått erfarenheter avseende högre
förbandsrams verksamhet. Det handlar framförallt om mentorer och rådgivare, som följt och gett stöd till de
afghanska säkerhetsstyrkorna men också viss personal som har haft seniora befattningar i Isafs staber. I en
tidigare analys av mentorsverksamheten framgår dock att det är oklart om och hur detta slags erfarenheter
tas tillvara. (Jonsson & Eriksson, 2014)
Även om stridserfarenheterna i sig kan vara värdefulla för utvecklingen av såväl individ som enhet, är det
inte säkert att de kan översättas direkt till de krav som gäller för reguljär krigföring mot en kvalificerad
motståndare. Försvarsmakten konstaterar i årsredovisningarna för 2012 och 2014 särskilt att erfarenheterna
från Afghanistan inte är sådana att de bidrar till ökad krigsduglighet vad avser samordnad strid i högre
förbandsram (se underbilaga 1). Även skillnader i synen på acceptabelt risktagande mellan nationell och
internationell insats kan innebära att val avseende mål, medel och taktiskt uppträdande ser helt olika ut
nationellt och internationellt. Å andra sidan har specifikt förmågan till irreguljär krigföring ökat som ett
resultat av deltagandet i insatsen i Afghanistan och utvecklingen av handbok Strid mot Irreguljär
Motståndare (H SMIM) är ett exempel på hur detta påverkat. Det ska inte uteslutas att delar av denna
förmåga kan vara av betydelse även i en nationell kontext, t.ex. avseende hybridkrigföring.
Den fas då förbandet i Afghanistan fokuserade på upprorsbekämpning (Counter Insurgency) innebar ett
ökat risktagande och ökade krav på att kunna samverka med flygunderstöd men också ett fördjupat behov
av underrättelser och en annan syn på tillgången till sjukvård (se även underbilagor 9 och 10). Som en
effekt trycktes samordningen av en mängd olika funktioner ner till plutonchefs- och kompanichefsnivåerna.
På dessa nivåer kom därför förståelsen för och förmågan till att hantera sammansatta förband att utvecklas.
(Walldén & Gyhagen, 2016; Nilsson, 2016) Samtidigt innebar det också en risk för att för mycket trycktes
ned på en för låg nivå och att ledningsförmågan då mättades. (Walldén & Gyhagen, 2016)

Insatsen kom att prägla förbandens nationella verksamhet
De internationella insatsernas fokus på lägre förbandsnivå och irreguljär krigföring fick ett genomslag på
förbandens nationella verksamhet. Detta inbegriper påverkan på innehåll i utbildning och övning, som även
i nationell kontext kunde innehålla scenarier och inslag framförallt kopplade till irreguljär krigföring.
(Karlquist, 2016) Försvarsmakten noterar vidare i sina årsredovisningar att de förband som ska stå i
beredskap eller skickas ut på insats är prioriterade och att förbandsmålsättningar vad avser förmågor i det
nationella försvaret i praktiken många gånger får stå tillbaka (se underbilaga 1).
En tidigare analys (Roosberg & Weibull, 2014, p. 74) konstaterade att det inte går att utesluta att den taktik
och de metoder som tillämpades i Afghanistan kom att fylla ett tomrum i Försvarsmakten, som ett slags
tillämpad armétaktik. Med ett fokus på irreguljär krigföring, på lägre förbandsnivå, är denna emellertid inte
direkt översättningsbar till en nationell kontext reguljär krigföring mot en kvalificerad motståndare.
Inte heller behöver det som uppfattades som erfarenheter vara korrekt. Markstridsskolan kom t.ex. att
analysera stridsavstånd och när på dygnet strid vanligtvis inträffade, mot bakgrund av påståenden om att
det var främst på långa avstånd och i mörker. Det visade sig tvärtom att striden fördes på alla möjliga
avstånd, både i mörker och i ljus och att motståndaren använde IED men även finkalibriga vapen och
pansarvärnsvapen. Detta har en direkt inverkan på förbandets uppträdande men även på uppfattade behov
av materiel och kompetens. Slutsatserna pekade enligt Markstridsskolan på faran med att låta enskilda
uppfattningar som inte har analyserats påverka hur förband utbildas och utrustas. (Markstridsskolan, 2015,
p. 22; Walldén & Gyhagen, 2016)
I ett par intervjuer har samtidigt påpekats att det fokus som afghanistaninsatsen innebar, och de erfarenheter
som allt fler fick med sig, även kom att innebära att soldater och officerare fick en annan utgångspunkt vid
utbildning och övning. Krigets krav var inte längre något som en lärare beskrev eller som ingick i
litteraturen, det var något många själva hade en tydlig erfarenhet av. Detta innebar enligt respondenter att
utbildning och övning nu i många fall kunde ta sin utgångspunkt från en högre nivå av kunskap och

6

Annorlunda uttryckt så fanns det inte tillräckligt med materiel och personal för att försörja såväl insatser och beredskap som
verksamheten på förbandet i Sverige.
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erfarenhet. (Nilsson, 2016; Granander, 2016) Det kom även att innebära att övningar granskades ur ett
realismperspektiv, där deltagare ifrågasatte t.ex. tidsförhållanden för moment, vilket i sig har sagts tvinga
fram att tänka efter och ibland ompröva. (Karlquist, 2016)
Det har i intervjuer även noterats att internationaliseringen i sig innehöll vissa motkrafter mot en allt för
hård prägling från det irreguljära och internationella. Till exempel validerades många av de förband som
skulle ställas i beredskap eller skickas ut i insats enligt fastställda standarder. Likaså innebar
multinationella övningar en möjlighet att träna tillämpat i större förbandsram, även vad avser reguljär strid
mot en kvalificerad motståndare. (Nilsson, 2016; Granander, 2016) Samtidigt kom afghanistaninsatsen i sig
att innebära ett slags väg tillbaka mot att betona mer traditionella aspekter av strid, i såväl utbildning som
övning, detta i och med en ökad grad av mekanisering av förbandet i insatsen och en organisation som mer
liknade den nationella (se vidare avsnitt 2.2.3).
Slutligen har i intervjuer berörts att förband vilka kom hem behövde genomgå viss träning och övning för
att inte oönskade beteenden skulle föras tillbaka in i det svenska systemet. (Pålsson, 2016; Nilsson, 2016)
Samtidigt var internationella, fredsfrämjande insatser huvuduppgiften under denna period varför det var
naturligt att prioritera tid för utbildning och övning till förberedande av dessa insatser. Det fanns emellertid
inom Försvarsmakten en medvetenhet om att detta inte räckte för att skapa förmåga att till reguljär strid i
kompanis ram eller högre (se även underbilaga 1).

Beprövad kunskap åter
Om internationaliseringen tillsammans med insatser som den i Afghanistan innebar att förbanden under en
period kom att präglas framförallt av den internationella uppgiften, erbjöd insatsen i Afghanistan också en
väg tillbaka till grunderna. När insatsens karaktär förändrades under andra hälften av 00-talet för att från
2009 innebära regelbundna strider var den svenska kontingenten först inte materiellt och organisatoriskt
redo för denna miljö. (Markstridsskolan, 2015) Med tiden så skulle materiel och organisation anpassas,
liksom taktik och uppträdande. Förbandet gick från operationer i små grupper över stora avstånd, med
främsta syfte att samverka och samtidigt undvika konfrontation, till att i förbandsenheter uppträda mer
offensivt och ibland aktivt söka situationer där konfrontation kunde förväntas.
Under denna den mest intensiva perioden kom förbandet att utvecklas mot en annan balans av rörlighet,
skydd och verkan, inte minst genom tillförsel av nya fordon, inklusive stridsfordon 90. Förbandet kom även
att få en mer traditionell förbandsstruktur. Från att ha varit ett förband som bestod av individuella grupper
och plutoner som i princip leddes direkt från PRT:s ledningscenter (Tactical Operations Center, TOC) blev
det den så kallade Mekbat FS, d.v.s. mer likt en mekaniserad bataljon med en ledningsstruktur bestående av
bataljonsledning, kompanier och plutoner i enlighet med normal militär standard. (Markstridsskolan, 2015,
p. 44f; Försvarsmakten, 2015a, p. 35)
Såväl tidigare analyser som intervjuer bekräftar att denna förändring av förbandet och dess verksamhet
också innebar insikter om att ”gamla sanningar gäller”, d.v.s. att svensk utbildning och övning fungerar
samt att det som tidigare har lärts ut är fortsatt giltigt. (Markstridsskolan, 2015, p. 22f; Försvarsmakten,
2015a, p. 33; Granander, 2016; Robertsson, 2016) Afghanistan kom därmed att understryka värdet i vad
som brukar ses som grunderna i militär förmåga.
Detta påverkade även innehållet i de handböcker som tagits fram för att nu ersätta tidigare avförda
reglementen. Även om vissa begrepp har kommit att tillföras och förklaras som en effekt av lärdomar från
bl.a. Afghanistan, som t.ex. stabiliseringsoperationer, patrullering och undsätta, så kommer fokus att ligga
på det som traditionellt har ansett ingå i stridens grunder. (Walldén & Gyhagen, 2016) Som en annan
intervjuad uttryckte det:
Vi har testat reglementena och den beprövade kunskapen. Det har gett självförtroende,
vi vet att det fungerar väl. InfR Skyttegrupp och SoldF funkar! 7 (Karlquist, 2016)
Undantaget är, som tidigare nämnts, Handbok Strid mot Irreguljär Motståndare (H SMIM) som i mycket
bygger på erfarenheter från Afghanistan och som har sitt särskilda berättigande framförallt i ett sådant

7

Infanterireglemente Skyttegrupp (InfR Skgrp), det reglemente som tidigare styrde hur en skyttegrupp skulle uppträda och Soldaten
i Fält (SoldF), det reglemente som ger anvisningar för enskild soldats uppträdande.
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sammanhang. Den representerar således ett omhändertagande och institutionaliserande av den kunskap som
byggts upp om strid i en irreguljär kontext.
Till del kom insatsen i Afghanistan fortsatt att påverka den nationella förmågeinriktningen. Det handlade
dels om behovet av kompetenser, som C-IED och förmåga att leda in flygunderstöd, som tidigare inte varit
aktuella på samma sätt i en svensk nationell kontext men som nu tillfördes förbandet (se bilagor 8 och 9).
Det är inte säkert att dessa långsiktigt prioriteras nationellt. Men det handlade också om andra delar, där det
snarare hade varit prioriteringar och begränsningar i ekonomisk ram som skapat begränsningar nationellt
vilka inte var acceptabla internationellt. Några exempel är UAV och en utvecklad underrättelsefunktion,
modern personlig skyddsutrustning och en utvecklad försvarsmedicinsk förmåga. Dessa är i hög grad
nödvändiga även i en nationell kontext. Samtidigt har också noterats att sådant som även fortsatt var mindre
aktuellt i Isaf-kontexten, som att hantera lufthot, CBRN och säkra samband fortsatt hade svårare att slå
igenom (Karlquist, 2016; Skoglund, 6/2015, p. 22).
I diskussionerna om insatsen är det omöjligt att inte också beröra frågan om stupade och sårade. Den
kanske mest signifikanta aspekten är att medan fem svenskar har stupat och ungefär 25 har sårats allvarligt
i olika former av stridshandlingar har, i motsats till många andra insatser, ingen omkommit till följd av
andra orsaker som t.ex. olyckor under insatstiden. I flera intervjuer har erfarenhet och en ökad grad av
professionalism angivits som möjlig orsak till detta. (Göranson, 2016; Granander, 2016; Robertsson, 2016)
Det kan finnas skäl att analysera detta djupare inför framtida insatser.

Förbandens tillgång till personal
Ur Försvarsmaktens årsredovisningar framgår att personalsituationen vid förbanden i Sverige var ansträngd
från åtminstone 2009 och framåt, som ett resultat av flera olika faktorer: Det svenska ansvaret för den
nordiska stridsgruppen inom EU (NBG), internationella insatser (inklusive Isaf), strategisk reserv och
reformen av personalförsörjningen (se underbilaga 1). Försvarsmakten konstaterar för åren 2009 och 2010
att vissa förband lider av ”besvärande vakanser” men skriver samtidigt att detta inte har påverkat förmågan
att lösa anbefallda uppgifter, däremot har det minskat handlingsfriheten att ta sig an nya uppgifter.
För år 2011 konstaterar Försvarsmakten att nyanställda gruppbefäl, soldater och sjömän har prioriterats till
NBG och internationella insatser, med stora negativa konsekvenser för övningsverksamheten i Sverige.
Målsättningen för nära en tredjedel av förbanden uppnås ej, bl.a. beroende på brist på personal. På
helikoptersidan noteras att tidigare brister inom vissa personalkategorier nu har lett till ett ansträngt
personalläge. För 2012 konstaterades att enstaka förband inte nått uppsatta målsättningar, bl.a. beroende på
högt tidsuttag för internationella insatser. Vissa personalkategorier inom helikoptersidan anges fortfarande
vara ansträngda.
Införandet av ett nytt personalförsörjningssystem anges i flera av årsredovisningarna som en bidragande
orsak till svårigheterna på personalsidan. Detta har också bekräftats i intervjuerna. Den personal som
anställdes måste användas för att bemanna insatser och beredskapsförband, varför det inte fanns personal
för att utveckla insatsorganisationen. Detta ledde till att insatsorganisationens utveckling tog längre tid.
(Göranson, 2016; Svensson, 2016; Nilsson, 2016) Samtidigt har intervjuade också betonat att detta inte
innebar att andra ålagda uppgifter inte löstes, utan snarare att ambitionen och möjligen risknivå behövde
anpassas till tillgängliga resurser. (Göranson, 2016; Granander, 2016; Pålsson, 2016)
Förband vilka var planerade för insats, samt den strategiska reserven och NBG, var prioriterade vad avser
personal. (Svensson, 2016) FOI:s analys (underbilaga 3) visar vidare att det för officerare och
specialistofficerare har varit tydliga inflöden till förband/organisationsenheter inför insatser. Dessa effekter
tycks emellertid ha varit kortsiktiga med kort bärkraft och flödena var tillbaka på normala nivåer direkt
efter insats. Detta innebär inte att det inte kan finnas långsiktiga och mer bärkraftiga effekter, t.ex. genom
att det skapats luckor på andra förband. För gruppbefäl, soldater och sjömän är det svårare att följa flödena,
men det som kan utläsas är att antalet avgångar ökar direkt efter en insats, vilket i sig kan ha fördröjt
uppfyllnaden av förbanden. Även dessa effekter tycks emellertid i de studerade fallen i stort ha haft en kort
bärkraft.
Som noterades i avsnitt 2.1.3 var vissa personalkategorier, där behovet i internationell tjänst var högre än i
den dimensionerade nationella kontexten, hårt nyttjade (se även underbilaga 3). Det fanns emellertid vid
denna tid (också noterade i avsnitt 2.1.3) även kompenserande faktorer vilka inte kommer att finnas på
samma sätt i framtiden: Möjlighet att rekrytera bland tidigare värnpliktiga, ett överskott av personal inom
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vissa kategorier i en krympande Försvarsmakt och möjlighet att tillfälligt sänka ambitionen för den
nationella verksamheten. Kvar som potentiellt kompenserande faktor är att använda personal vilken har
förmåga att ta på sig en befattning efter en viss kompletterande utbildning.
Utveckling av förmågor vilka inte tidigare har varit aktuella i en svensk kontext fick en mer bärkraftig
påverkan på förbandens tillgång till kompetens. Exemplen C-IED och CAS (se underbilagorna 8 och 9)
visar att sådan utveckling innebär ombalansering och ominriktning av funktioner vilket tar i anspråk
resurser i form av personal och tid från andra förmågor. Även om detta är ett slags nollsummespel visar
exemplen att det ofta går betydligt snabbare att demontera en förmåga än att bygga upp. Det uppstår ett
glapp när den gamla förmågan minskar snabbt men den nya utvecklas långsamt. När fokus hamnade på
C-IED kom andra förmågor/kompetenser mer avpassade för nationellt försvar att nedgå. När fokus
hamnade på CAS kom förmågan att leda indirekt eld i den nationella kontexten, granatkastare och artilleri,
att nedgå.8 Att återta dessa förmågor och kompetenser när den nationella kontexten nu åter är aktuell kräver
betydande insatser i tid och andra resurser.

Förbandens tillgång till materiel
I Försvarsmaktens årsredovisning för 2009 konstaterades att det under året har krävts ”svåra avvägningar”
avseende materiel. Det anges dock inte några konsekvenser av detta. För 2010 anges däremot att brister
avseende mörkermateriel, sambands- och ledningsmateriel samt vissa fordonstyper har hämmat
förmågeutvecklingen nationellt. Samma materielslag nämns som bristområden för 2011, medan det för
2012 endast nämns fordon. Det går inte att utläsa att dessa brister beror specifikt på insatsen i Afghanistan,
och det är troligt att t.ex. även NBG var en bidragande orsak. (Se även underbilaga 1)
Intervjuerna speglar i stort årsredovisningarnas bild av hur materielbristerna såg ut nationellt vid förbanden
(organisationsenheterna) i Sverige under denna period. Mörkerförmåga måste ibland väljas bort i nationell
verksamhet på grund av brist på materiel (Nilsson, 2016), det fanns brister avseende ledningsmateriel och
fordonsmateriel (Granander, 2016), mörkermateriel och sambandsmateriel var trånga sektorer (Svensson,
2016) och det fanns brister avseende allt från personlig utrustning till hjul- och bandfordon (Pålsson, 2016).
I grunden låg svårigheten, enligt intervjuade, i att materielstocken inte var tillräcklig för den samlade
ambitionen nationellt och internationellt för Försvarsmakten. (Pålsson, 2016; Granander, 2016) Detta fick
ibland konsekvenser i form av att materiel inte fanns tillgänglig i rätt konfiguration för grundutbildning,
och ibland inte ens för insatsspecifik utbildning (Markstridsskolan, 2015, p. 49), eller att materiel anlände
sent i förbandens insatsförberedelser eller till och med under insats. Även personlig materiel som t.ex.
kängor var bristvaror.
Ovanstående brister avseende materiel fick konsekvenser för Försvarsmakten nationellt och ibland även
internationellt. Delar av dessa konsekvenser kunde begränsas genom t.ex. att använda substitutmateriel vid
utbildningen. Detta är inte optimalt, och kan innebära att den förmåga som uppnås är för låg eller innehåller
felaktiga delar. Om den korrekta materielen blir tillgänglig i ett senare skede kan omutbildning genomföras
och förmågan uppnås i efterhand. Bärkraften i konsekvenserna blir då begränsad.
Mer problematiskt är då anskaffning av materielsystem tränger ut andra system helt. Detta kan få såväl
kortsiktiga konsekvenser (att förmågemål inte uppnås) som långsiktiga konsekvenser (att förmågor på sikt
reduceras eller försvinner). I båda fallen blir bärkraften långvarig i meningen att konsekvenserna kvarstår i
organisationen under en längre tid.
Helikopter 16, terrängbil 16 (Galten), kroppsskydd 12 samt bandvagn 10S är alla exempel på
materielsystem vilka anskaffats9 som en direkt konsekvens av insatsen i Afghanistan. Kravställningarna har
i alla fyra fallen påverkats av insatsen men för helikopter 16 köptes en färdig helikopter utan anpassningar
medan de övriga kom att på olika vis anpassas utifrån identifiera behov (se underbilaga 4).
Det har noterats allvarliga undanträngningseffekter åtminstone vid anskaffningen av helikopter 16 och
terrängbil 16. Särskilt helikopter 16 innebar stora kostnader. I vårändringsbudgeten för 2010 bedömde
regeringen att det handlade om 4,7 miljarder kronor för anskaffning och drift fram till 2020, som skulle tas

8
9

Samtidigt var de svenska artilleripjäserna från 2011 tagna ur organisationen för att byggas om till Archer.
I fallet Bandvagn 10S hyrdes den in från Nederländerna och Storbritannien. I fallet med terrängbil 16 hade en första delserie fordon
anskaffats redan tidigare.
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inom ram. (Regeringen, 2010c, p. 57) De konsekvenser som detta fick, i form av ned- eller bortprioritering
av andra system och förmågor som märks än idag. (Se underbilaga 4) Det har i intervjuer (Robertsson,
2016) också lyfts fram att det inte är säkert att en ny helikopter hade varit högst prioriterat för
Försvarsmakten, ens under den tid som internationella insatser var huvuduppgiften. Idag har Sverige tre
olika medeltunga helikoptersystem. Bandvagnssystem 10S försenades på grund av att behov av
modifieringar identifierades i ett sent skede. Den kom att anlända först under FS 22 utbildningsskede,
hösten 2011. (Markstridsskolan, 2015, p. 55)
Riksrevisionen konstaterade i sin analys av försvaret från 2014 att Försvarsmakten har anmält brister
avseende ett stort antal materielsystem. Till övervägande del är dessa brister framförallt kopplade till
system som har ansetts ha begränsad användbarhet i internationella insatser, som ubåtar, granatkastare,
stridsfordonssystem, luftvärn, sjömålsbekämpande system etc. Även om dessa brister inte endast beror på
prioriteringen av internationella insatser, säger tonvikten något om de avvägningar som gjordes.
(Riksrevisionen, 2014, p. 38ff)
Samtidigt finns det indikationer på att annan materiel som är av vikt även för det nationella försvaret har
fått ett särskilt fokus genom insatsen i Afghanistan. I tidigare analyser har det noterats att soldatens
personliga utrustning (som kroppsskydd, stridsväst, mörkerstridmedel) fick ökad betydelse i takt med att
miljön i Afghanistan förvärrades. I sak var dessa behov inte okända, men accentuerades i en skarp insats.
(Roosberg & Weibull, 2014) Ett annat område där insatsen påverkade svensk utveckling var för
uppföljningssystem för egna styrkor (Blue Force Tracking, BFT) i samarbete med bl.a. Nato-stater (se även
underbilaga 5). (Grönlund, 2016)
Ett område som har varit ett återkommande sorgebarn är lednings- och sambandssystem. Av nödvändighet
ser behoven olika ut i nationellt respektive internationell miljö, bl.a. beroende längre avstånd men också
lägre riskacceptans och högre krav på interoperabilitet. Ett särskilt system, ursprungligen avsett för
NBG 08, utvecklades men det fanns inte tid att öva på det nationellt och det visade sig ha svårt att fungera i
insatsmiljön. (Walldén & Gyhagen, 2016) Det internationellt inriktade ledningssystemet tog också resurser
från den nationella ledningssystemutvecklingen. (Engevall, 2016)
Materiel som nyttjats i en svår insatsmiljö slits och ersättningsbehov uppstår tidigare än vad som förutsatts.
(Engevall, 2016) En del materiel, inte minst på fordonssidan, kom också att bli stående i reparationsköer
vid hemkomst, vilket i praktiken gjorde den otillgänglig för verksamhet, såväl nationellt som
internationellt. I vissa fall har det också varit enklare att finna medel för att modifiera materiel inför insats
än för att återställa den vid hemkomst. (Se underbilaga 4).

Påverkan på den övergripande Försvarsmaktsnivån
Utöver effekter av mer konkret slag på individ- respektive på förbands- och resursnivån påverkades
Försvarsmakten även på en mer övergripande nivå av deltagandet i Isaf-insatsen. Det finns flera delar i
detta och FOI berör i den särskilda analysen sju olika aspekter. För det första den totala ansträngning som
insatsen innebar för organisationen – ekonomiskt och på andra vis. För det andra hur insatsen påverkat
utvecklingen av organisationen och prioriteringen mellan olika förmågor. För det tredje hur insatsen har
bidragit till utvecklingen av vissa försvarsmaktsgemensamma funktioner och förmågor. För det fjärde hur
insatsen har påverkat funktionen hos två av Försvarsmaktens centrala processer, personal- och
materielförsörjning. För det femte hur insatsen har påverkat bilden av Försvarsmakten. För det sjätte hur
insatsen har påverkat Försvarsmaktens relation till Nato och för det sjunde, hur insatsen har påverkat
Försvarsmaktens relation till den politiska nivån. Därutöver diskuteras även hur hanteringen av
lokalanställda och veteraner har påverkats.

Isaf utgjorde en betydande ansträngning för Försvarsmakten
Riksrevisionen har tidigare belyst svårigheterna i att ur Försvarsmaktens och regeringens redovisningar
sammanställa en korrekt bild av kostnaden för internationella insatser. (Riksrevisionen, 2011, p. 33) Det
som dock går att utläsa ur myndighetens årsredovisningar är att internationella insatser även belastat andra
anslag än anslaget 1:2, fredsfrämjande förbandsinsatser. Förbrukningen för internationella insatser på
anslag 1:2 låg för åren 2010 och 2011 på 2,2 respektive 2,0 miljarder. För samma år låg, enligt
årsredovisningarna, den sammanlagda anslagsförbrukningen för internationella insatser, d.v.s. på alla
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anslag inklusive 1:1 förbandsverksamhet samt de två anslagen för anskaffning och vidmakthållande av
materiel (1:3 och 1:4), på 5,4 respektive 2,8 miljarder kronor.
Vad avser specifikt Isaf är det inte möjligt att få fram en exakt bild av hur denna insats har belastat olika
anslag. För åren 2010 och 2011 låg insatsens anslagsförbrukning inom anslag 1:2 enligt årsredovisningarna
på 1 616 miljoner respektive 1 595 miljoner, d.v.s. bidraget till Isaf stod för lejonparten av förbrukningen
av detta anslag under dessa år. Det är utifrån detta rimligt att anta att bidraget till Isaf även har en
betydande del av internationella insatsers förbrukning på övriga anslag. Enligt siffror som Försvarsmakten
har delgivit FOI ligger för år 2011 belastningen från Isaf på anslag 1:1 på ca 185 miljoner och belastningen
på anslag 1:3 och 1:4 på ca 370 miljoner, eller sammanlagt ca 555 miljoner kronor.10 Detta skulle ha
inneburit en sammantagen belastning för Isaf på anslagen om sammanlagt minst 2 150 miljoner kronor för
detta år. Försvarsmakten har inte kunna ge en uppskattning av anslagsfördelningen på motsvarande vis för
2010 och tidigare år. Utifrån de siffror som Försvarsmakten har presenterat är det med en försiktig
bedömning av kostnaderna för åren innan 2011, rimligt att anta att den sammanlagda kostnaden för insatsen
under perioden 2002 till 2014 är minst 12 miljarder. Då är stora delar av kostnaderna för system som
anskaffats i huvudsak som en konsekvens av afghanistaninsatsen, som t.ex. för helikopter 16, inte
inräknade. Beroende på systemens prioritet och användbarhet i den nationella kontexten kan dessa
kostnader ses som insatsspecifika.
Det finns även kostnader vilka är mindre synliga, t.ex. kostnaderna för ett förband när personal
kommenderas som instruktörer till insatsförberedande utbildning. Detta är kostnader vilka innebär att
resurser tas från andra delar av verksamheten eller i minskad ambitionsnivå.
Likaså innebar verksamheten i Afghanistan att viss materiel slets hårt. I vissa fall innebär detta kostnader
för återställande, i andra för att ersätta materielen.11 I underbilaga 4 noteras i en intervju att kostnaderna för
detta i stor utsträckning har tagits från andra anslag än 1:2 och att även inriktningen av FoU/FoT fick ökat
fokus mot frågor kopplat till pågående insatser. Det finns inga säkra siffror för detta slags kostnader, men
en respondent bedömde att de medel som på detta vis omprioriterades handlade om flera miljarder. Vidare
har det i vissa fall varit svårt att få fram resurser för återställande och tillgänglig kapacitet, bl.a. avseende
verkstäder, är begränsad. Det behöver nu även upprättas försörjningskedjor och underhållslösningar för
sådan materiel som anskaffats under insatsen.
Insatser är till sin natur inte fullt ut förutsägbara utan förändringar i insatsområdet kan ställa krav på nya
förmågor, ny materiel och nya kompetenser. Insatsen i Afghanistan kom att skifta karaktär, såväl vad avser
roll som säkerhetssituation, vilket ledde till behov av att tillföra både förmågor och materiel. Anpassning
och tillförsel av stridsfordon 90 låg t.ex. inte i de långsiktiga planerna och fick därmed direkta ekonomiska
konsekvenser. Det politiska beslutet att Försvarsmakten skulle anskaffa helikopter 16, en direkt effekt av
afghanistaninsatsen och debaclet med helikopter 14, innebar att Riksdagen öronmärkte 4,7 miljarder av
försvarsanslaget för inköp och drift fram till 2020, men utan att anvisa extra medel för detta. Ur ett
planerings- och avvägningsperspektiv blir detta slags behov och beslut komplicerade att hantera.
(Robertsson, 2016)
Isaf kom även att tillsammans med övriga insatser kräva betydande ansträngningar av lednings- och
logistikfunktioner i Sverige. Risker och händelser innebar att insatsen var i fokus och att den ställde höga
krav på ledning och stöd. Detta innebar en hög grad av press på involverade staber. (Göranson, 2016) Inom
logistik och underhållsfunktioner fick för vissa områden en stor andel av personalen arbeta med
anpassningar och modifieringar, samt med underhåll i insatsen, varvid den nationella
vidmakthållandeförmågan nedgick. (Se underbilaga 4).
Sammanfattningsvis är siffrorna ovan behäftade med betydande osäkerheter men illustrerar ändå att en
insats som bidraget till Isaf har inneburit en betydande ansträngning för Försvarsmakten. Denna
ansträngning sträcker sig dessutom utöver de kostnader som redovisas på det för internationella insatser
öronmärkta anslaget 1:2. Vidare finns det också ansträngningar som är betydande men inte nödvändigtvis
möjliga att sätta siffror på men som kan påverka Försvarsmaktens förmåga att genomföra andra uppgifter.

10

I årsredovisningen för 2011 finns det emellertid inte angivet någon belastning på anslagen 1:3 och 1:4 för internationella insatser
vilket understryker problematiken i att få fram hållbara siffror.
11
Materiel kan också utgå, helt eller delvis.
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Isaf utgjorde ett fokus för organisationen
I början av 00-talet inleddes arbetet med att omvandla Försvarsmakten från ett invasions- till ett
insatsförsvar. I detta kom deltagande i internationella insatser, men även utvecklingen av Nordic Battle
Group (NBG) att ses som viktiga drivkrafter i processen att lämna det förrådsställda försvaret till förmånen
för det insatta. (Syrén, 2015; Robertsson, 2016) Redan i Försvarsmaktens årsredovisning för 2006
underströks att de operativa kraven, d.v.s. kraven från insatsförbanden, måste ”hanteras smidigare”.
(Försvarsmakten, 2007a, p. 1) Tidigare överbefälhavare Håkan Syrén menar att i den situation som
uppstod, med en annan dynamik i utvecklingen, ställdes också andra krav på förhållningssätt och snabbhet
hos Försvarsmakten och hos stödjande myndigheter. (Syrén, 2015) Hans efterträdare Sverker Göranson
betonar behovet av att omvandla Försvarsmakten från en åtta-till-fem organisation till en organisation som
fungerar 24/7. (Göranson, 2016) Som ett led i detta har andra mekanismer, t.ex. för forcerad
materielförsörjning, utvecklats samtidigt som organisationens förmåga och förståelse för att snabbt svara
upp mot uppkomna behov i insatser uppfattas ha ökat. (Engevall, 2016)
På kort sikt utgjorde de internationella insatserna en tydlig målbild för Försvarsmakten och förbanden. De
kom att understryka de krav skarpa och komplexa insatser ställer och att testa ledarskap, soldatfärdigheter
och system mot dessa krav. (Göranson, 2016; Granander, 2016) I detta kom insatsen även att påverka
utvecklingen av Försvarsmaktens vision från 2009, Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och
respekteras i Sverige och utomlands, genom att tydliggöra vad den nya rollen för Försvarsmakten innebar.
(Göranson, 2016)
Att Försvarsmakten hade en komplex uppgift att förhålla sig till torde i grunden ha varit värdefullt. Även
om uppgifter och gjorda erfarenheter inte alltid hade relevans för det nationella försvaret, representerade
insatsen ett fokus och en målbild för Försvarsmaktens verksamhet. Detta ökade kraven, men ofta också
resursbehoven avseende t.ex. materiel, kompetens och övning (se även avsnitt 2.2.4 och 2.2.5). Samtidigt är
internationella insatser, även en komplex och svår insats som den i Afghanistan, inte ett fokus som ger hela
bilden vad avser krav och behov i nationellt försvar.
Insatserna utgjorde också ett slags verklighetsprövning, som ledde såväl till insikter om nya förmågebehov,
såsom CAS och C-IED, som till att understryka välkända behov som av olika skäl inte uppfyllts, som
mörkerförmåga, personlig skyddsutrustning och försvarsmedicin. När det gällde utveckling av
underrättelsefunktionen genom tillförande av UAV var detta ett av de projekt som regeringens
genomförandegrupp år 2008 föreslogs skulle läggas ned men som återinfördes redan i
inriktningspropositionen året efter, bl.a. utifrån de behov som aktualiserades i Afghanistan. (Regeringen,
2009a; Göranson, 2016; Svensson, 2016)
Även för specialförbandssystemet innebar deltagande i insatsen en kvalitetssäkring och verifiering av bl.a.
inriktning, kunnande och teknik under svåra och riskfyllda förhållanden. Vidare tillämpades förmågan att
förstärka en pågående insats under en kraftigt försämrad säkerhetssituation. (Molin, 2016)

Isafs påverkan på inriktning och avvägning av Försvarsmaktens förmågor
Under större delen av den period som afghanistaninsatsen pågick så var internationella insatser de facto
huvuduppgiften. Detta innebar att i avvägningar prioriterades förband för insats och beredskap.
Försvarsmakten löste således det som uppfattades som huvuduppgiften, internationella insatser, men det
fick effekter för förband vilka inte var lika tydligt knutna till denna uppgift. (Robertsson, 2016; Svensson,
2016) Ur Försvarsmaktens årsredovisningar (se underbilaga 1) framgår det också att aspekter i den
nationella förmågan och den nationella förbandsutvecklingen fick stå tillbaka.
Roosberg & Weibull (2014) konstaterar att Försvarsmakten under internationaliseringen allt mer kom att
anpassa krigföringsförmågan efter de förutsättningar som rådde i internationella insatser, inklusive Isaf.
Detta innebar bl.a. ett betonande av lätta förband, med hög strategisk rörlighet men till priset av lägre nivå
på stora delar av skydd och verkan.12 Under denna period ifrågasattes såväl enskilda materielsystem som
hela förmågor som inte ansågs ha en plats i den rådande bilden av internationella insatser. Luftvärn,
indirekt eld och stridsvagnar är några exempel. Som konstaterades i avsnitt 2.2.1 kom fokus också att ligga
på den lägre förbandsnivån, medan utvecklingen av förmågan till att uppträda samordnat i kompanis ram

12

Dock med generellt ökade krav på personligt skydd.
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eller högre, särskilt i högre konfliktnivåer, inte var prioriterat och i praktiken kom att fördröjas. (Göranson,
2016; Svensson, 2016; Robertsson, 2016)
När insatsen i Afghanistan gick in i en mer dynamisk och riskfylld fas samtidigt som förbandet växte och
började uppträda mer offensivt i motståndarens område, fick det som brukar ses som grunder i militär
förmåga åter betydelse (se avsnitt 2.2.3). Även om lätta förband och expeditionär förmåga fortsatt var
betydelsefullt gick utvecklingen i insatsen i en delvis annan riktning. Nu betonades skydd och verkan,
varför det svenska bidragets oskyddade fordon byttes ut mot tyngre, splitterskyddade fordon som terrängbil
16 (Galten), pansarterrängbil 203 (Patria) och anpassade stridsfordon 9040C. (Roosberg & Weibull, 2014,
p. 57f) I Sverige stod dessutom ett antal stridsvagn 122, modifierade för att kunna användas internationellt
och vid behov möjliga att skicka till Afghanistan, något som också övervägdes. (Göranson, 2016)
På så vis kom insatsen i Afghanistan att med tiden bli en väg tillbaka till vad som traditionellt setts som
grundläggande avseende militär taktik, organisation och materiel men även avseende krigföringsförmåga
och avvägningen mellan de grundläggande förmågorna verkan, rörlighet, uthållighet, ledning, skydd samt
underrättelser och information. När det nationella perspektivet dessutom samtidigt blev viktigare har det av
vissa setts som ett slags växelverkan mellan den allt mer utmanande insatsen i Afghanistan och den allt mer
oroande utvecklingen i Sveriges närområde. (Roosberg & Weibull, 2014, p. 58)
I arméns utvecklingsplan för 2014 till 2023 beskrivs med stor tydlighet såväl konsekvenserna av den långt
drivna internationaliseringen som vilka steg som nu måste tas:
Förmågan till samordnad strid i större förband bedöms för närvarande som mycket låg
och den materiella utvecklingen, liksom systemutvecklingen, har i allt för hög grad styrts
av kortsiktiga behov på den lägsta nivån, på bekostnad av bataljons- och brigadsystem.
Irreguljärt motstånd och stridssätt internationellt, skall beaktas men inte längre vara
styrande. (Försvarsmakten, 2013a, p. 8)
Insatsen i Afghanistan kom som tidigare har nämnts också att betona ett antal förmågor vilka
Försvarsmakten tidigare inte hade gett samma vikt vid att ha egen förmågan inom, vare sig nationellt eller
vid tidigare andra internationella insatser. Några av de mest uppmärksammade av dessa förmågor var
C-IED (underbilaga 8), flygunderstöd (underbilaga 9), utvecklingen av underrättelseförmågan med hjälp av
UAV samt flygburen medicinsk evakuering (MEDEVAC). Medan UAV har en tydlig roll även i nationell
kontext, är det mindre självklart med C-IED, flygunderstöd och MEDEVAC. För andra förmågor, som t.ex.
försvarsmedicin (underbilaga 10), har afghanistaninsatsen ställt krav på en utvecklad och förändrad
förmåga, vilket i sig inneburit behov av anpassning av organisation, materiel och kompetenser som även
kan vara av nytta nationellt.
Analysen i underbilagorna visar hur förmågeutveckling inom en begränsad ram i många fall ställer krav på
prioriteringar mellan förmågor. Utvecklingen av medicinsk evakuering med hjälp av inköp av helikopter 16
(underbilaga 4) fick långsiktiga konsekvenser bl.a. för utvecklingen av marin förmåga men även
utvecklingen av ledningsförmåga. (Engevall, 2016) Därutöver är det, inom nuvarande ekonomiska ramar,
oklart om Försvarsmakten långsiktigt klarar av att vidmakthålla tre medeltunga helikoptersystem.
(Göranson, 2016) Det är således inte säkert att Försvarsmakten utifrån ett längre perspektiv hade valt att
skaffa helikopter 16, utan istället prioriterat andra förmågor och materielslag. Även anskaffning och
anpassning av terrängbil 16 innebar behov av prioriteringar, även om det inte har varit möjligt att i
efterhand få specificerat exakt vilka (se underbilaga 4). Därutöver pekar tidigare analyser på att
anskaffningsförslag, även av materiel med tydligt nationellt fokus, under denna tid kom att motiveras i
termer av nytta för internationella insatser (se underbilaga 4).
Men det kan också, som konstaterades i avsnitt 2.2.4, också handla om en ombalansering inom funktioner:
Utvecklingen av C-IED skedde på bekostnad av utvecklingen av andra förmågor. Utvecklingen av CAS
skedde på bekostnad av förmåga att leda andra typer av indirekt eld. Andra områden, som ledning och
logistik, kom att anpassas till internationella insatser (se även underbilaga 4).13 För logistikbataljonen blev
transportkapacitet och materiel till del anpassad till logistik över stora avstånd. (Engevall, 2016; Svensson,
2016; Robertsson, 2016)

13

Mer som en effekt av internationaliseringen än av bidraget till Isaf i sig.
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Samtidigt hamnade vissa andra kompetensområden, specifikt inriktade mot nationellt försvar, som
livsmedelsförsörjning, krigsgravstjänst och transporttjänst utanför fokus vid internationaliseringen. Inom
Försvarsmakten finns det idag endast ett fåtal individer kvar som kan dessa områden. (Engevall, 2016) Här
är återtagandet av förmågan fortfarande oklart.
På personalsidan innebar avvägningar till förmån för insatsverksamhet parallellt med införandet av ett nytt
personalförsörjningssystem särskilda utmaningar. I praktiken fick tillgänglig personal fokusera på insats
medan utvecklingen av förmåga på kompani-, bataljons- och brigadnivå fick stå tillbaka. (Göranson, 2016;
Svensson, 2016) Utvecklingen av nya förmågor och införande av nya materielsystem påverkar i sig
kompetensbehov och därmed inriktningen av personalförsörjningen.
En ytterligare konsekvens är att den bild som personalen får med sig hem av såväl acceptabel risknivå som
tillgång till vissa typer av materiel kan vara mycket svår att uppfylla i en nationell kontext. Det kan vara
svårt att acceptera att inte samma system finns tillgängliga nationellt som de har haft tillgång till
internationellt. (Engevall, 2016; Robertsson, 2016)

Isafs påverkan på försvarsmaktsgemensamma funktioner
Karaktären på insatsen i Afghanistan innebar att kraven ökade på flera slags myndighetsgemensamma
funktioner och förmågor. Några exempel är veteranhantering, erfarenhetshantering, kommunikation
(information), gender samt krisstöd och krishantering. Av dessa har de fyra förstnämnda behandlats i
underbilagor. Samtliga har en generell dimension, d.v.s. en nytta även utanför internationella insatser, men
kom att prioriteras under samma period som Försvarsmakten bidrog till Isaf.
Vad avser veteranhanteringen (se även underbilaga 7 samt avsnitt 2.3.10) utvecklades denna i nära
samklang med insatsen i Afghanistan, inte minst mot bakgrund av stupade och sårade soldater. Även om
veteranbegreppet i lagstiftarens mening fokuserar på de som har genomfört internationella insatser, har
Försvarsmakten valt att vidga det till att gälla samtliga som genomfört insatser, nationellt eller
internationellt. Veteranhanteringen innefattar inte bara uppföljning och stöd till hemkomna, utan även stöd
till anhöriga, forskning samt genomförande av ceremonier för att uppmärksamma veteranerna. Det politiska
intresset för veteranerna har under samma period ökat, vilket kan noteras såväl i deltagandet vid
medaljceremonier och vid veterandagen.
Informations- och kommunikationsfunktionens utveckling (se underbilaga 13) har påverkats av insatsen i
Afghanistan, men också av den generella samhälls- och teknikutveckling samt av de behov av attraktion
och rekrytering som följt av ett yrkesförsvar. Behovet av en proaktiv kommunikationsverksamhet är både
en effekt av de behov av kommunikation som skapas i snabba och skarpa operativa situationer och av den
teknik- och samhällsutveckling som inneburit att skeenden kan rapporteras i nästintill realtid. Samtidigt har
det framgått i intervjuer att den mediala uppmärksamhet som insatsen i Afghanistan genererade
inledningsvis innebar att Försvarsmakten hamnade i diskussioner i efterhand om t.ex. materiellt innehåll i
insatsen eller om rapporteringen av stridssituationer. Detta drev också på insikten om behovet av en mer
proaktiv förmåga.
Utvecklingen av Försvarsmaktens erfarenhetshantering (se underbilaga 11) var inte en process som föddes
med insatsen i Afghanistan. Insatsen tydliggjorde emellertid att en fungerande erfarenhetshantering behövs
av såväl säkerhets- som effektivitetsskäl. Det framfördes under afghanistaninsatsen kritik mot
Försvarsmaktens oförmåga till erfarenhetshantering samtidigt som myndigheten inte lyckades
implementera en myndighetsgemensam erfarenhetshantering. Framväxten av en
erfarenhetshanteringsfunktion inom Försvarsmaktens högkvarter (Insatsstaben) blev ett tydligt resultat.
Denna funktion innebar också en utveckling av synen på erfarenhetshantering från en process för att
rapportera, analysera och implementera gjorda erfarenheter till en process för att aktivt söka upp
erfarenheter. Samtidigt hade mer traditionella processer för erfarenhetshantering redan tidigare byggts upp
vid framförallt Sjöstridsskolan och Markstridsskolan, som resultat av ökad insatsverksamhet. Även på
denna nivå har dessa processer de senaste åren kompletterats med analyser som aktivt söker upp
erfarenheter. Ett exempel med koppling till insatsen i Afghanistan är Markstridsskolans analys av
stridserfarenheter från Afghanistan. (Markstridsskolan, 2015)
Gender (se även underbilaga 12) är i mindre utsträckning en funktion och i högre utsträckning ett
förhållningssätt och verktyg för och vid operationsplanering. Utvecklingen av genderfunktionen har i hög
grad påverkats av insatsen i Afghanistan. Afghanistans stratifierade samhälle innebar att genderfrågorna
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fick en naturlig tyngd och roll, samtidigt som genderfunktionen i sig kunde utvecklas inom ramen för det
svenska förbandets insats. Denna utveckling innebar både en ökad grad av gender mainstreaming, d.v.s. att
gender som aspekt ska ingå i samtliga delar av planering och genomförande, och att genderrådgivarnas roll
gick mer och mer i riktning mot att delta i operationsplanering och ge råd till chefer. Denna starka koppling
till en specifik insats har emellertid också lett till utmaningar för den fortsatta utvecklingen avseende
gender, inte minst i en nationell kontext.

Isafs påverkan på Försvarsmaktens centrala processer
Försvarsmakten har särskilda processer för bl.a. insatsplanering samt för försörjning av personal, materiel,
logistik och utveckling. Samtliga har genomgått större strukturella och/eller ekonomiska förändringar under
den aktuella perioden.
Påverkan på processernas utformning kan handla såväl om en anpassning av ordinarie processer, genom
förändringar i organisation, resurser, processteg, processägare, beslutsägare etc., som om en utveckling av
nya, parallella processer. Det kan också handla processernas innehåll, d.v.s. de prioriteringar som de facto
har gjorts inom respektive process och de kriterier som dessa prioriteringar har grundats på. FOI har i
enlighet med inriktningen i uppdraget, med ett särskilt fokus på frågor relaterade materiel och personal,
analyserat förändringarna i materiel- och personalförsörjningen (se underbilagor 3 och 4). I detta avsnitt
kommer emellertid även verksamhetsområdet utveckling att beröras kortfattat.
Personalförsörjningen hade redan i mitten av 00-talet inlett arbete för att öka andelen värnpliktiga vilka
var villiga att genomföra internationella insatser. Minskande värnpliktskullar och en ökande ambition, bl.a.
i form av det politiskt ställda kravet att kunna hålla upp till 2 000 soldater och officerare i insats nationellt
och internationellt hade ökat oron för att insatser i framtiden inte skulle gå att försörja med personal. Bland
annat provades ett system med en tredje, frivillig termin för de som avsåg söka internationell tjänst.
Den stora förändringen kom dock i och med att värnplikten lades vilande 2010 och Försvarsmakten skulle
vara bemannad med frivillig personal. Andra stora förändringar innebar att det infördes
tjänstgöringsskyldighet internationella insatser (först för de som anställts efter 2004 men från 2011 för
samtliga anställda i Försvarsmakten).
Förändringarna av personalförsörjningen synes endast i en indirekt mening kunna sägas bero på
engagemanget i Afghanistan. Det var det internationella fokuset som sådant, tillsammans med synen att de
allt mer komplexa insatserna krävde soldater med mer utbildning och erfarenhet, men också högre grad av
samträning än vad tillfälligt sammansatta förband med värnpliktiga kunde erbjuda, som på
myndighetsnivån motiverade förändringarna. Afghanistaninsatsen kom härvidlag således snarast att utgöra
den främsta exponenten för dessa mer komplexa insatser än den övergripande drivkrafter för
förändringsbehovet. Den uppsatta ambitionen om 2 000 soldater och officerare i insats, skapade i sig också
utmaningar vad avser att försörja en insatsambition på denna nivå med ett värnpliktssystem som grund,
men detta tycks inte på samma vis ha varit drivande för utvecklingen. (Se underbilaga 3)
Materielförsörjning och logistik genomgick stora förändringar under den angivna perioden. Dessa
handlade om såväl organisation som innehåll. Huvuddelen av dessa förändringar var styrda av ekonomiska
incitament, snarare än av insatser. Däremot kom processen att kompletteras med mekanismer som t.ex.
snabb materielförsörjning (SMF) vilken i sig kan ses som ett resultat av att insatsverksamheten ställde fler
och mer tidskritiska krav avseende materiel, som den ordinarie processen inte fullt ut klarade av att
uppfylla. (Se även underbilaga 4) Bland annat har snabb materielförsörjning och snabb materielanpassning
använts för personlig utrustning samt för skydd i fordon. (Roosberg & Weibull, 2014; Engevall, 2016;
Göranson, 2016) I underbilaga 4 redovisas en analys av tre olika anskaffnings- och anpassningsprocesser
vilka har haft en direkt koppling till Afghanistaninsatsen.
Processen för materielförsörjning kom även att påverkas av de stora materielprojekt, särskilt helikopter 16,
vilka skulle anskaffas snabbt men också inom ram. (Se underbilaga 4) Det har understrukits att denna
anskaffning visade att det faktiskt går att göra saker på andra sätt än de traditionella. (Engevall, 2016;
Göranson, 2016) I detta ingår också att i högre grad acceptera internationella kravprofiler på materiel, och
att minimera svenska särkrav. Samtidigt finns det också nackdelar med att gå i snabbspår. Vissa analyser
hinns inte med, och det är inte säkert att alla aspekter av t.ex. underhålls- och reservdelsfrågor är belysta
eller att den anskaffade materielen fullt ut är användbar i kontexter utanför den som den direkt anskaffats
för. Det blir inte heller tid för materielförsök och taktikutveckling. (Engevall, 2016)
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En ytterligare aspekt var att det stod klart att störningar, särskilt i stora och långsiktiga materielprojekt, inte
var acceptabelt. Inte minst anskaffningen av helikopter 14 var ett avskräckande exempel. Det etablerades
också en samverkan på hög nivå mellan Försvarsmakten och FMV för att följa upp och åtgärda eventuella
problem för så kallade high risk projects (Göranson, 2016).
Parallellt med den ordinarie materielprocessen pågick också lokala anpassningar och anskaffningar vid
förbandet, och ibland av enskilda individer. Detta kunde leda till farlig materiel men också till att materiel
modifierades på ett vis som gjorde den mindre användbar. En särskild svårighet var chefer som i
insatsområdet lovade saker som de inte hade mandat till. (Göranson, 2016; Fridén, et al., 2016) Det skapade
också utmaningar vad avser återställande men även vidmakthållande och försörjningskedjor efter
hemkomst (se även underbilaga 4).
När det gäller Försvarsmaktens övergripande logistikförmåga så har den utvecklats positivt av att prövas i
en skarp insats och av att genomföra logistik under hög hot- och stressnivå. Emellertid skiljer sig logistik
nationellt från logistik i internationella insatser på flera avgörande vis, inklusive behovet av områdes- och
situationsspecifika lösningar, hotnivå, stridsförloppens hastighet och intensitet och tillgång till lokal
infrastruktur. Internationaliseringen, tillsammans med omdaningen av försvarslogistiken och
rationaliseringsbeting, har vidare inneburit att försvarslogistiken blivit fredsoptimerad och anpassad för
fredstida, rationell verksamhet. (Se underbilaga 4)
Försvarsmaktens verksamhetsområde utveckling inbegriper bl.a. forskning och teknikutveckling (FoT).
Under den aktuella perioden har ett ökat fokus på operativ förmåga i närtid inneburit att medel successivt
lyfts från anslaget för utveckling till andra anslag. Anslaget 1:5 minskade från 950 miljoner 2007 till 619
miljoner 2014. När det gäller anslagsförbrukningen (d.v.s. på samtliga anslag) för produktgruppen FoU
inom verksamhetsområdet utveckling har denna minskat från 1 258 miljoner kr 2007 till 645 miljoner kr
2014.
Det går inte att se denna minskning som en direkt följd av bidraget till Isaf, utan den är snarare en följd av
en allt mer operativt inriktad Försvarsmakt i en oförändrad ekonomi. Det finns emellertid risk för att de
långsiktiga utvecklingsbehoven får svårare att hävda sig med en sådan utveckling, vilket kan på sikt kan få
bärkraftiga negativa konsekvenser för Försvarsmaktens förmåga till operationer, nationellt och i och
utanför närområdet. En respondent med lång erfarenhet från ledningen av Försvarsmaktens FoT pekar
också på att Försvarsmaktens fokus avseende den utveckling som genomförs, inklusive FoT, allt mer gått
mot närtidsfrågor. Samtidigt bygger avtappning för närtida behov – vilket även skedde till stöd för insatsen
i Afghanistan – på att det finns en kunskapsbank som byggs upp långsiktigt inom ramen för FoT.
(Olofsson, 2016) Bilden av en FoT som alltmer präglas av pågående insatser snarare än av långsiktiga
behov framträder även i underbilaga 4.

Isafs påverkan på bilden av Försvarsmakten
Det är sannolikt att en insats som den i Afghanistan gör något med bilden av Försvarsmakten. Det gäller
såväl andras bild av Försvarsmakten som självbilden hos myndigheten och dess personal. I underbilaga 2
redovisar FOI en analys som syftar till att se om det går att visa på en sådan påverkan. Det visar sig
emellertid att det saknas obrutna tidsserier av underökningar med relevant fokus utöver de
förtroendeundersökningar som SOM-institutet respektive MSB (och tidigare Styrelsen för Psykologiskt
Försvar) genomfört.
Det ska också noteras att andra samtida insatser, som t.ex. fartygsinsatsen utanför Somalias kust och
flyginsatsen över Libyen, med stor sannolikhet också har påverkat bilden, liksom NBG. Vidare antyder
undersökningarna av allmänhetens förtroende och intresse för Försvarsmakten att bilden av Försvarsmakten
också har påverkats av helt andra faktorer än insatser, t.ex. rapportering om dålig ekonomi, bristande
förmåga och konflikter i närområdet.
Det är dock möjligt att utifrån analysen ställa upp några hypoteser. En första sådan hypotes är att
afghanistaninsatsen har påverkat självbilden i huvudsak positivt genom att bekräfta Försvarsmaktens och
personalens förmåga även i svåra situationer, vilket avspeglar sig i en ökad tilltro till den egna förmågan i
rollen som soldat. Fokus i självbilden på förmåga till strid, åtminstone på lägre nivå, har ökat.
En andra hypotes är att omvärldens (allmänhetens) förtroende för Försvarsmakten och dess personal
påverkats positivt av insikt om att det svenska förbandet framgångsrikt har hanterat svårigheter och risker i
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insatsområdet av en karaktär som inte på samma vis varit närvarande i tidigare insatser. Det kan till och
med vara så att bevisad förmåga till strid i sig är förtroendeskapande. Samtidigt är det inte säkert att
opinionen sätter likhetstecken mellan förmåga att lösa uppgifter i internationella insatser med förmåga att
lösa uppgifter nationellt.
En tredje hypotes är att rapporterna avseende återkommande stridshandlingar och förluster inneburit att
insatsen i Afghanistan på ett mer genomgripande vis än andra insatser har präglat bilden av
Försvarsmakten. Antalet artiklar som berör insatsen i Afghanistan (se underbilaga 13) pekar mot att
insatsen under de mest intensiva åren kom att bli det dominerande temat avseende Försvarsmakten. Detta
förstärks om även de mer djupgående skildringarna av insatsens vardag och verklighet som presenterades i
böcker och tv-serier under denna period vägs in. Samtidigt kan noteras att intresset för frågor rörande
Sveriges försvar minskar under samma period, varför det djupare genomslaget av medierapporteringen på
omvärldens bild av Försvarsmakten är oklart.
Hur såväl självbild som omvärldens bild av Försvarsmakten påverkas av att delta i komplexa insatser som
den i Afghanistan är en frågeställning som kan få stor påverkan för Försvarsmakten, inklusive rekrytering.
Det kan därför finnas skäl att ytterligare följa upp detta i samband med framtida insatser.

Isafs påverkan på Försvarsmaktens relation till Nato
Sverige hade i Afghanistan under tio år områdesansvar i en Nato-ledd multinationell insats. Även om
Sverige redan tidigare verkat i Nato-ledda insatser på Balkan var detta första gången i en insats med detta
slags dynamiska miljö.
Påverkan på Försvarsmakten ligger i flera olika dimensioner. En är den kunskap och interoperabilitet som
skapades genom att soldater och officerare arbetat tillsammans med kollegor från Nato-stater, på fältet och
i staber. (Pålsson, 2016; Göranson, 2016) Som en intervjuad uttryckte det: Det är inte möten och
standardiseringsdiskussioner som bygger interoperabilitet med Nato, utan det är att genomföra insatser
tillsammans. (Svensson, 2016) En andra dimension är de förmågor vilka har byggts upp tillsammans med
eller med stöd av Nato och/eller Nato-medlemmar under insatsen. Här kan nämnas C-IED, CAS och
försvarsmedicin (se även underbilagor 8, 9 och 10). En tredje dimension ligger på en mer institutionell
nivå; hur Försvarsmakten som organisation fått en närmare och djupare relation till Nato och ett ökat
deltagande i Natos interna processer. Ett särskilt exempel är att Nordic Centre for Gender in Military
Operations fick rollen som Department Head för genderfrågor inom Nato (se underbilaga 15) och nu
således ansvarar för utveckling av utbildning och övning för ett specifikt område inom Nato.
Analysen i underbilaga 5 indikerar att det svenska engagemanget i Isaf – direkt och indirekt – har gett
Försvarsmakten och Sverige en ställning som betrodd och kapabel partner till Nato, med insyn och
inflytande på en nivå som tidigare inte varit möjlig utan medlemskap. Att leda ett PRT har enligt
respondenterna bl.a. inneburit att Sverige fick tillträde till sammanhang som annars inte hade varit öppna,
att Sverige fick tillgång till mer information men också ökat inflytande samt att Sverige och
Försvarsmakten fick tillgång till befattningar högre upp i kommandokedjan i insatsen, till exempel i det
regionala kommandot för det norra området eller i högkvarteret i Kabul. Respondenter har även pekat på att
rollen att leda ett PRT också gav möjlighet att utveckla nära förhållanden inte bara med Tyskland, som
ledde det regionala kommandot, utan även med andra deltagande stater som Finland och Lettland. Det
betydde också att Sverige och Försvarsmakten lärde sig att leda och organisera en komplex verksamhet på
exekutiv nivå i en Natokontext.
Sammantaget menar flera respondenter att Sveriges stora engagemang i Isaf, där PRT:t var mer än bara en
symbol, bäddade för de processer och initiativ som beredde marken för eller ledde till Enhanced
Opportunities Program (EOP), det så kallad guldkortet vid Natos toppmöte i Wales.
Det substantiella svenska engagemanget i Isaf har också – direkt och indirekt – bidragit till
Försvarsmaktens förmåga att samverka med Nato, att samverka i en Natokontext, och att samverka med
viktiga Natoländer, särskilt USA och Tyskland. Denna förmåga är inte bara resultatet av engagemanget i
Isaf, utan en kumulativ summa av all svensk Natorelaterade samverkan sedan 1994, inklusive PfP, PARP,
Natodelegationen, Balkan, Libyen, Somalia m.m. Engagemanget i Isaf har troligen ändå gett ett signifikant
tillskott till helheten. Såväl respondenters bedömningar som ett flertal objektiva faktorer talar för att
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Försvarsmakten tydligt ökat sin förmåga att samverka med Nato under åren mellan 2004 och 2014.14 Därav
följer också att detta tillskott helt eller delvis hade uteblivit om Sverige inte hade deltagit i Isaf, och kanske
förbytts i en avtrappning av förmåga.
Den del av samverkansförmågan som kan kopplas till Isaf gäller naturligtvis särskilt expeditionära insatser
av liknande slag. Men det gäller också i viss mån förmågan att samverka mer generellt och då även i
uppgifter som kan bli aktuella på närmare håll, vid insatser i närområdet eller inom ramen för nationellt
försvar tillsammans med andra.
Vissa förmågor, som C-IED, kanske inte skulle bli lika relevanta vid uppgifter i Europa eller inom ramen
för gemensamt nationellt försvar, men däremot fortsatt i internationella insatser. Andra förmågor (t.ex. att
leda in CAS, luftrumshantering, eller targeting) skulle kunna tänkas bli relevanta vid insatser i närområdet,
eller för att ge eller ta stöd för nationellt försvar. Likaså är kännedom om Natos och relevanta Natoländers
arbetssätt inom fält såsom logistik, operationsplanering och hantering av order och rapporter relevant. Att
värdera dessa förmågors relevans inom ramen för nationellt försvar ligger dock utanför ramen för denna
studie.
Den ingående kännedom om hur Nato och tongivande Natoländer fungerar i verkligheten, som nu finns hos
tusentals svenska officerare och soldater, borde vara av största värde under lång tid framöver, även i
nationell kontext. Likaså kan värdet av de dörrar till icke-Isaf-relaterat samarbete som öppnades genom
svenskt deltagande tänkas vara långvarigt. Detta gäller både hårdvara (planeringsmetodik,
stabsarbetsmetoder, principer för genomförande etc.) och den mer svårbestämda mjukvaran, som
förhållningssätt, professionell kultur och attityd. En närliggande mjukvara är också det förtroende och de
kontaktnät som har skapats och den ställning som betrodd partner Sverige och Försvarsmakten har uppnått.
För ett land som Sverige, som står utanför Nato men ändå vid ett angrepp skulle vara beroende av militär
hjälp utifrån, kan sådan kännedom, ömsesidigt förtroende och personliga kontakter vara utomordentligt
värdefulla i händelse av en kris. Om hjälp inte kan förberedas och planeras, utan måste improviseras när ett
läge uppstår, är ingående kännedom om och förtroendefulla kontakter till de presumtiva hjälparna, det näst
bästa.
När nu storskalig strid mot en kvalificerad och reguljär motståndare igen står i fokus för såväl Sverige som
Nato och dess medlemmar så är det under delvis väldigt annorlunda förutsättningar än på 1980-talet.
Rimligen så gör de relationer och det kunnande som Försvarsmakten nu har att detta arbete kan bedrivas
snabbare, säkrare och med ett utökat ömsesidigt lärande.

Isafs påverkan på Försvarsmaktens relation till den politiska nivån
I en tidigare analys (Eriksson & Roosberg, 2015) konstaterades att relationen mellan Försvarsmakten och
den politiska nivån tycks ha utvecklats positivt under insatsen i Afghanistan. Det handlar om att båda sidor
uppfattar att dialogen om insatserna och deras karaktär blev rakare och tydligare men också om att det
utvecklades en större förståelse för rollspelet och varandras förutsättningar.
Den politiska nivån kom under denna period också att successivt ta på sig en tydligare del av ansvaret för
insatsen, både i form av artiklar och andra framträdanden i media och i form av besök vid förbandet inför,
under och efter insats. Dåvarande försvarsminister Odenberg förklarar i TV 2006 varför svenska enheter
beskjuts och beskjuter och hans efterträdare Tolgfors skriver 2009 på DN Debatt under rubriken Därför
strider svenska soldater i Afghanistan. (Roosberg & Weibull, 2014, p. 79f)
Även om det vore för långtgående att dra slutsatsen att relationen utvecklades enbart tack vare
engagemanget i Isaf, är det troligt att insatsen har spelat en roll tillsammans med andra samtida insatser.
Inte minst innebar de risker som var förknippade med Isaf att kraven ökade på dialogen och på gemensamt
förhållningssätt till insatsen som helhet och enskilda händelser.

14

Att Sverige och Försvarsmakten nu besätter fler och mer värdefulla befattningar i Natostrukturer, nu är med i fler och mer
betydelsefulla kommittéer och organ, nu är representerade på många av Natos möten, och så vidare, är inte bedömningar utan
fakta.
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Isafs påverkan på Försvarsmaktens hantering av lokalanställda
FOI har haft i uppdrag att analysera Isaf-engagemangets påverkan på Försvarsmaktens hantering av […]
lokalanställda. Analysen redovisas i sin helhet i underbilaga 6.
Försvarsmakten har i Isaf-insatsen använt ett större antal lokalanställda framförallt för drift av camper,
tolkning, vakttjänst, städning och kökstjänst. I motsats till situationen i tidigare insatser där svenska förband
har använt sig av lokalanställda, råder det i Afghanistan fortsatt en mycket svår säkerhetssituation. Detta
har inneburit att många av de aspekter som återkommer i insatser där lokal personal anställs – såväl vad
avser säkerheten för förbandet som säkerheten för de lokalanställda – har varit särskilt accentuerade.
Under insatsen i Afghanistan har det skett en viss utveckling av Försvarsmaktens hantering av
lokalanställda. En del är att medvetenheten om de lokalanställdas skyddsbehov tycks ha ökat och att vissa
verktyg för att kunna hantera detta har utvecklats av Försvarsmakten. En annan del är att en allt större del
av de lokalanställda är knutna till förbandet via kontraktorer samtidigt som fler uppgifter också har flyttats
från förbandet till lokalanställda.
När det gäller de kontrakt och villkor som gällt för de av Försvarsmakten direkt anställda i Afghanistan har
dessa i stort varit stabila över tiden. Villkoren är inte jämförbara med svenska förhållanden, vare sig vad
gäller löner och andra aspekter, men samtidigt troligen i de flesta fall betydligt bättre än motsvarande lokala
villkor.
De lokalanställda har löst för förbandet vitala uppgifter. Vissa av dessa uppgifter är svåra eller olämpliga
att använda svensk personal för. Det kan t.ex. vara svårt eller omöjligt att finna tolkar i Sverige som kan de
aktuella språken och det kan vara olämpligt att använda en begränsad personalram till funktioner som
städning och underhåll av camp. Att i en konfliktmiljö anställa lokalt kan också vara ett sätt att få kontakter
till civilsamhället och få en kulturell förståelse. Det kommer således med stor sannolikhet även i framtida
insatser att behövas rutiner och förmåga att hantera lokalanställda.
Samtidigt finns det även andra uppgifter och roller vilka i Afghanistan har lagts ut på lokalanställda, som
t.ex. lokalanställd köks- och vaktpersonal, bl.a. utifrån de begränsningar som förbandets personalramar har
inneburit. Det kan finnas skäl att överväga lämpligheten i att lägga ut detta slags uppgifter på lokalanställda
och kontraktörer.
Försvarsmakten har inte fört någon samlad statistik över lokalanställda, t.ex. avseende deras anställningar,
säkerhetssituation, skador, nytta etc. Inte heller har Försvarsmakten följt upp hur förhållanden har varierat
mellan kontingenter eller genomfört någon samlad analys av för- och nackdelar av att använda
lokalanställda i olika roller samt av för- och nackdelar i att lägga ut olika uppgifter/roller på kontraktörer.
Sådan uppföljning och analys kan vara värt att överväga ett led i att utveckla principer och metoder för hur
lokalanställda nyttjas. Ett första steg skulle kunna vara en fördjupad analys av erfarenheterna av att arbeta
med kontraktorer i Afghanistan.

Isafs påverkan på Försvarsmaktens hantering av veteraner
FOI har haft i uppdrag att analysera Isaf-engagemangets påverkan på Försvarsmaktens hantering av
veteraner. Analysen redovisas i sin helhet i under bilaga 7.
Veteranhanteringen har genomgått en omfattande utveckling under den tidsperiod som afghanistaninsatsen
har pågått. Bland förändringarna kan noteras en utvecklad uppföljning av veteraner, ett ökat erkännande
(här ingår såväl veterandagen som medaljer), inrättande av en Veteranenhet (tidigare Veteranavdelning) vid
Försvarsmaktens högkvarter samt finansiering av forskningsinsatser. Samtidigt är en insikt från de senaste
årens insatser att stödbehovet ser väldigt olika ut, beroende på bl.a. insats, varför Försvarsmakten nu går
mot ett mer differentierat system med individuellt anpassade insatser för veteraner.
Utöver ovanstående har även anhörigstödet utvecklats under insatsen i Afghanistan. Det inbegriper
anhörigträffar före och under insats, kontaktpunkt i form av anhörigsamordnare vid förbandet samt olika
former av informations- och rådgivningsmaterial för anhöriga.
Insatsens karaktär har haft en påverkan på utvecklingen av veteranhanteringen. Inte minst underströks
behovet av en fungerande veteranhantering av det faktiska läget i insatsområdet – med strider, sårade och
stupade. Även andra faktorer kan emellertid ha spelat in. En sådan är omformningen av Försvarsmaktens
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personalförsörjning med anställd personal vilken kan beordras till insats. En annan är att enskilda och
frivilligorganisationer satte ljuset på veteranfrågan.
Den politiska nivåns intresse för frågorna ökade också under denna period och var pådrivande för
utvecklingen. Det kan antas att mer komplexa insatser tillsammans med insikten att personal nu beordrades
ut på insats bidrog till politikers ökade engagemang. Samtidigt har i Sverige Försvarsmakten ensamt det
särskilda ansvaret för veteranhanteringen, i motsats till t.ex. andra nordiska länder där fler politikområden
involveras. Regeringen uppdrog hösten 2015 till Försvarsmakten att redovisa förslag om inrättande av ett
särskilt veterancentrum inom myndigheten. I uppgifterna för ett sådant centrum ligger bland annat råd och
vägledning till veteraner och anhöriga, säkerställande av uppföljningsansvaret inklusive samordning med
övriga samhället, meritvärde och folkförankring, säkerställande av relevant statistik samt forskning
(Regeringen, 2015a).
En utvecklad veteranverksamhet har varit och är fortsatt viktig för Försvarsmaktens trovärdighet såsom en
arbetsgivare vilken ytterst har att beordra sina anställda till situationer som kan innebära fara för liv. Den
utvidgade tjänstgöringsplikten och övergången till ett yrkesförsvar innebär också att skillnaderna mellan
nationell och internationell tjänst i allt högre grad suddas ut. Lagstiftningen rörande veteraner fokuserar
emellertid på personer som genomfört utlandstjänst. Försvarsmakten är däremot inriktad mot att ge stöd till
personal som genomfört insatser, oavsett om det har varit insatser nationellt eller internationellt.
Afghanistaninsatsens påverkan på utvecklingen av veteranhanteringen får därmed också betydelse för
utvecklingen av Försvarsmaktens förmåga till insatser inte bara internationellt (i och utanför närområdet),
utan även nationellt.

Sammanfattning av påverkan på Försvarsmakten
Analysen visar att insatsen i Afghanistan innebar en betydande ansträngning för Försvarsmakten. Den
sammanlagda kostnaden, på samtliga anslag, för insatsen bedöms med Försvarsmaktens siffror som grund
vara minst 15 miljarder kronor för perioden från 2002 till 2014. Därutöver kan det även finnas kostnader i
form av slitage och återställande av materiel samt för omprioriteringar inom annan verksamhet för förband,
staber och logistikfunktioner vilka inte syns i dessa siffror. Även inriktningen av FoU/FoT fick ökat fokus
mot frågor kopplat till pågående insatser. 15 Inte heller kostnader för materielsystem som förknippas med
insatsen, som t.ex. helikopter 16, är inräknade. Beroende på användbarhet och prioritet i en nationell
kontext kan även dessa ses som en del av kostnaderna för Isaf.
Parallellt med insatsen genomgick Försvarsmakten en internationalisering och en omdaning från
invasionsförsvar till insatsförsvar, inklusive en övergång till ett försvar baserat på frivillighet.
Försvarsmakten genomförde dessutom flera andra internationella insatser samt satte upp två stycken
nordiska stridsgrupper (NBG 08 och NBG 11) under samma period. Ur analysen framgår att
försvarsreformerna och internationaliseringen i många avseenden hade betydligt större påverkan på
Försvarsmaktens utveckling än insatsen i Afghanistan.
Likväl var insatsen i Afghanistan under en period den dominerande insatsen för Försvarsmakten och som
sådan också den främste exponenten för internationaliseringen. Otvetydigt fick den påverkan på
Försvarsmakten. Svaret på frågan om det var rimligt att en insats fick en sådan påverkan på Försvarsmakten
är inte entydigt, utan beror delvis på frågeställarens utgångspunkt. Är utgångspunkten situationen som den
såg ut i mitten och slutet av 00-talet, såväl vad avser den försvarspolitiska debatten som situationen i
insatsområdet, ter det sig naturligt att svara ja på frågan. Flera intervjuade har understrukit att
internationella insatser vid denna tid var huvuduppgiften, om än med en ökad inriktning efter 2010 att även
införliva den nationella dimensionen. (Göranson, 2016; Engevall, 2016; Robertsson, 2016; Svensson, 2016;
Pålsson, 2016) Ytterst var internationaliseringen och de successiva besluten om att fortsatt delta i Isaf, även
när insatsen blev allt mer komplex och riskfylld, politiska beslut. Dessa beslut resulterade i behov av en rad
följdbeslut som var svåra eller omöjliga att undvika utan ett såväl politiskt som militärt oacceptabelt
risktagande. Ur detta perspektiv blir det rimligt att insatsen i Afghanistan fick påverka Försvarsmaktens
planering och utveckling.

15

Det finns inga säkra siffror för detta slags kostnader, men en respondent bedömde att de resurser som på detta vis omprioriterades
motsvarade ett antal miljarder. Se underbilaga 4.
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Är utgångspunkten istället situationen idag, med en allt mer spänd situation i närområdet, blir svaret mer
komplicerat. Insatsen kom att utgöra ett fokus och gav en förståelse för den komplexa miljöns krav hos
såväl individ, förband/resurs som Försvarsmakten som helhet. På alla dessa nivåer ökade kapacitet och
förmåga, åtminstone i vissa delar. För individen handlade det främst om soldatfärdigheter och ledarskap
framförallt i mikrosituationer, för förband/resurser handlade det bl.a. om tilltro till taktik, system och
materiel och för Försvarsmakten som helhet handlade det bl.a. om utveckling av vissa förmågor, såväl nya
som nygamla, men också om en förståelse för behovet av vissa Försvarsmaktsgemensamma resurser och en
förståelse för vad som krävs för att stödja insatser som är både dynamiska och riskfyllda. För samtliga tre
nivåer innebar insatsen en målbild som gett ett fokus och en riktning i det dagliga arbetet. Insatsen kom på
så vis att utgöra ett slags reality check för Försvarsmakten och dess olika delar men drev troligen också på
utvecklingen av självbilden från den förrådsställda till den insatta Försvarsmakten. På den övergripande
Försvarsmaktsnivån tycks insatsens ha haft viss explicit påverkan på materiel- och logistikprocesserna. Där
har bl.a. förmågan till snabb anskaffning/anpassning ökat. Förändringarna av personalförsörjningen och
försvarslogistiken som helhet tycks emellertid i stort ha drivits av andra faktorer än insatsen i Afghanistan.
Insatsen kom också att fördjupa kunskapen om och relationen till Nato, såväl på individnivå som på
myndighetsnivå. Detta har med stor sannolikhet utvecklat förmågan att samverka med Nato, även i andra
kontexter än den i Afghanistan. Likaså har insatsen, genom dess karaktär, bidragit till utvecklingen av
myndighetsgemensamma funktioner och förmågor som t.ex. kommunikation/information,
erfarenhetshantering och gender. I det sistnämnda fallet har den svenska utvecklingen även legat till grund
för ett utvecklat samarbete med Nato.
Samtidigt innebar insatsen i Afghanistan i huvudsak ett fokus på irreguljär krigföring med en ickekvalificerad motståndare. Uppträdandet hade tyngdpunkt på lägre förbandsnivå (grupp, pluton). Som en
effekt kom strid i högre förbandsram länge fortsatt att vara lägre prioriterat. Likaså kom förmågor och
kompetenser med tydlig internationell användbarhet att prioriteras över förmågor med svag internationell,
men tydlig nationell, dimension.
Materiellt och personellt var förband för insats och beredskap prioritererade vilket också innebar att
utvecklingen av andra förmågor än de i insatsen efterfrågade kom att fördröjas. Mörkermateriel, fordon och
ledningsmateriel är exempel på bristområden för den nationella verksamheten. Generellt prioriterades
anställda soldater till insats, före utveckling av insatsorganisationen. Detta fick negativa konsekvenser för
vissa delar av utvecklingen av inastsorganisationen, inte minst vad gäller utvecklingen av förmåga till
samordnad strid inom kompanis och högre ram. Särskilt i perioden efter 2009 rapporterade Försvarsmakten
att bristerna på materiel och personal, delvis beroende på den internationella verksamheten, hämmade
förmågeutvecklingen. Vidare fick ett antal nationellt inriktade kompetenser som t.ex. transporttjänst och
förnödenhetsförsörjning stå tillbaka.
Insatsen satte fokus på flera för Försvarsmakten nya eller nygamla områden (leda flygunderstöd,
underrättelser genom UAV, C-IED, MEDEVAC, försvarsmedicin, mörkerförmåga) vilka har utvecklats i
och genom insatsen. Denna utveckling har inneburit prioriteringar samt behov av ombalansering av
inriktningen för enskilda funktioner, vilket fått negativ påverkan på andra förmågor. Större anskaffningar
och anpassningar, som t.ex. helikopter 16 och terrängbil 16, har inneburit undanträngning i materielplanen,
även det med negativa effekter för annan förmågeutveckling. De nya eller nygamla förmågorna har i många
fall, men inte i alla, betydelse även i en nationell kontext. Detta är dock inte nödvändigtvis detsamma som
att de hade varit prioriterade av Försvarsmakten i utvecklingen av förmågor i den nationella kontexten.
Insatsen i Afghanistan innebar också att viss materiel slets hårt. I vissa fall innebar detta kostnader för
återställande, i andra för att ersätta materielen. Det har för viss materiel varit svårt att få fram resurser för
återställande och tillgänglig kapacitet har varit begränsad, bl.a. avseende verkstäder, för att hantera
behoven. Det behövs vidare skapas försörjningskedjor och underhållslösningar för sådan materiel som
anskaffats under insatsen. Inom logistik och underhållsfunktioner fick för vissa områden en stor andel av
personalen arbeta med anpassningar och modifieringar, samt med underhåll i insatsen, varvid den
nationella kapaciteten för vidmakthållande påverkades negativt.
Vissa effekter av insatsen har potentiellt relativt kort bärkraft. Finns resurser kan materiel införskaffas och
personal utbildas med några års framförhållning. Andra effekter, särskilt när funktioner har ombalanserats,
hela förmågor har monterats ned eller hela materielsystem har trängts ut helt, får däremot konsekvenser, på
kort och lång sikt, med längre bärkraft.
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Detta betyder inte att det är fel att anskaffa och anpassa för en specifik insats behov. Varje insats är unik i
miljö, uppgifter och behov och detta gäller även internationella insatser där dessutom riskacceptansen är
lägre. De flesta resurser som skickas ut behöver därför genomgå större eller mindre anpassningar för att
svara upp mot insatsens krav. I vissa fall handlar det om mindre förändringar, som ett utbyte av ett
sambandssystem eller en anpassning av en viss metod. I andra fall är det betydligt mer omfattande
anpassningar, t.ex. en ökad skyddsnivå genom utbyte av ett helt fordonssystem. Emellertid innebär det i
samtliga fall att tid, pengar och andra resurser behöver avsättas för modifiering, utbildning etc.
Det ska här åter understryka att det i många avseenden snarare var internationaliseringen som helhet,
tillsammans med reellt minskande ekonomiska ramar, än en specifik insats som den i Afghanistan som var
grundorsaken till flera av ovanstående effekter. Det betyder inte att internationaliseringen i sig var fel. Det
omfattande genomslag som den fick på bl.a. Försvarsmaktens förmågeinriktning och andra prioriteringar
innebar dock ett delvis fjärmande från vad som traditionellt setts som grundläggande avseende militär
taktik, organisation och materiel men även avseende krigföringsförmåga och avvägningen mellan de
grundläggande förmågorna verkan, rörlighet, uthållighet, ledning, skydd samt underrättelser och
information.
När insatsen i Afghanistan blev allt mer komplex i slutet av 00-talet erbjöd den emellertid också en väg
tillbaka till det som ses som militära grunder avseende taktik, organisation och materiel. Detta kom med
tiden att påverka utvecklingen av utbildning och träning, men också doktrin och materiel. Utvecklingen kan
övergripande sammanfattas som att efter en period när det internationella var grunden, framförallt på
armésidan, och det nationella var tilläggsuppgifter, så blev nu förmågan till väpnad strid mot en
kvalificerad motståndare åter det grundläggande. Denna förmåga kan sedan anpassas – materiellt,
organisatoriskt och utbildningsmässigt – för att kunna nyttjas även i internationella insatser. Därmed kan
internationaliseringen sägas ha lämnat vad som i någon mening blev något av en återvändsgränd och istället
i högre grad blivit en integrerad del av Försvarsmaktens verksamhet. Intervjuerna visar en hög grad av
samstämmighet om att grunden måste vara den militära professionen och förmåga till väpnad strid i högre
konfliktnivåer.
Sammantaget blir hypotesen att det fokus och den verklighetsanknytning som insatsen i Afghanistan
innebar tillsammans med de positiva aspekterna som diskuterats ovan var mer gynnsamma än negativa för
utvecklingen av Försvarsmakten. Detta även med utgångspunkt i dagens situation av ett fokus åter på det
nationella. Alternativet till att lägga stora resurser på insatsen i Afghanistan hade kunnat vara att istället
lägga resurser och kraft på utveckling av nationellt inriktade kompetenser och brigadsystemet, i en situation
då detta inte var efterfrågat eller uppfattades som relevant. Det är inte säkert att detta hade varit mer
framgångsrikt.
Avslutningsvis finns det några aspekter avseende Försvarsmaktens löpande uppföljning och analys av
insatser som tidigare inte har varit efterfrågade men som kan utvecklas. Detta handlar bl.a. om hur
personalflöden, inklusive rekrytering, påverkas av dominerande insatser som den i Afghanistan men också
om en tydligare uppföljning och analys av former och roller för lokalanställda. Likaså kan en fördjupad
analys och löpande uppföljning av hur både självbilden och omvärldens bild av Försvarsmakten och dess
roll påverkas av större, komplexa insatser kan vara av värde, inte minst för att förstå hur en insats av detta
slag påverkan myndigheten.
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3 Isaf-engagemangets påverkan på den militära
förmågan
I detta kapitel görs, i enlighet med uppdraget, den samlade bedömningen av påverkan på Försvarsmakten,
såväl när det gäller det nationella försvaret som myndighetens förmåga till insatser i och utanför Sveriges
närområde. (Regeringen, 2015b)
I vissa avseenden har Försvarsmaktens samlade förmåga till operationer, inom och utanför Sveriges
gränser, ökat genom deltagande i insatsen i Afghanistan. Detta framförallt genom de bärkraftiga effekter i
form av utveckling av individer, både soldater och officerare/specialistofficerare, som insatsen har
inneburit. Det fokus och allvar som insatsen erbjöd har därutöver bidragit till att utveckla såväl resurser
som Försvarsmakten helhet. Engagemanget i Isaf har inneburit en målbild för verksamheten som har
präglat både utbildning och förmågeutveckling, först i en allt mer internationell inriktning men med tiden
med en tydligare koppling även till förmågor med nationell relevans.
Samtidigt kom internationaliseringen på en övergripande nivå att – utifrån politiska beslut såväl som
myndighetsavvägningar – drivas på ett vis som ibland innebar ett fjärmande från militära förmågor vilka
traditionellt setts som grundläggande för det nationella försvaret. Kraven på utbildning, övning och materiel
kom i allt högre grad att utgå från specialfallet internationella insatser snarare än väpnad strid i hög
konfliktnivå mot en reguljär motståndare. Detta innebar att förmåga till samordnad strid i högre
förbandsram, men också vissa förmågor och funktioner, prioriterades ner, vilket resulterade i minskad
förmåga till vissa typer av operationer. De flesta av dessa konsekvenser har en relativt kort bärkraft och kan
hanteras genom t.ex. utbildning och anskaffning av specifik materiel om resurser i form av ekonomi finns.
De mest bärkraftiga effekterna, som också kan uppstå på längre sikt, är de som beror på att funktioner har
ominriktats, förmågor har prioriterats ned eller system har trängts ut under perioden av internationalisering.
Det är vidare viktigt att notera att påverkan på Försvarsmakten av att delta i insatsen i Afghanistan i många
fall har varit mindre än påverkan av andra aspekter som t.ex. en i realiteten minskande ekonomisk ram,
försvarsreformen inklusive reformen av personalförsörjningen samt ovan diskuterade internationalisering. I
vissa fall interagerar dessa aspekter och specifika insatser som den i Afghanistan. En minskande ekonomisk
ram innebar konkurrens om resurser som påverkade tillgång till personal och materiel negativt, framförallt
för de förband vilka inte skulle genomföra eller stå i beredskap för insats. Omläggning av
personalförsörjningen innebar att en mycket stor andel av de soldater som anställdes fick fokusera på
insatser snarare än på övning för att utveckla den nya insatsorganisationen. Detta fördröjde utvecklingen av
insatsorganisationen. Det fanns t.ex. inte tid och fokus till samövning av förband på nivån över
pluton/kompani, men detta var inte heller tydligt efterfrågat.
Samtidigt utför Försvarsmakten den politiska nivåns beslut och inriktning. Myndigheten kan se en viss
insats som särskilt lämplig eller önskvärd utifrån tillgänglig förmåga eller utifrån identifierade
utvecklingsbehov. Beslutet om att delta i en insats är i slutänden emellertid politiskt. I detta löser
Försvarsmakten som organisation de uppgifter som den får, med de resurser den har. Däremot kan
ambitionsnivån variera. Ett visst fordonsalternativ kan ersättas med ett annat mindre kvalificerat, och
uppgiften löses i alla fall, med högre risk eller lägre effektivitet. Detta innebär att det är svårt att leda i
bevis att en viss verksamhet inte har bedrivits eller har försenats som en effekt av deltagande i Isaf eller i
någon annan insats.
I vissa fall är det svårt att entydigt säga om en viss aspekt har haft positiv eller negativ effekt för
utvecklingen av den militära förmågan. Medan tonvikt på lägre förbandsenheters uppträdande i irreguljär
miljö var positivt för förmågan att genomföra fredsfrämjande operationer utanför närområdet kan det vara
negativt för förmågan till reguljär strid inom ramen för nationellt försvar. Effekter blir således
kontextberoende. Samtidigt kan det också leda fel att analysera påverkan på Försvarsmakten militära
förmåga utifrån olika geografiska kontexter. Till exempel kan delar i förmågan att hantera en irreguljär
motståndare i en internationell kontext också bidra till förmågan att hantera hybridkrigföring i en nationell
kontext. I andra delar har afghanistaninsatsen inneburit en möjlighet till övervintring, eller återfödsel, för
kunskap och förmågor som var mindre efterfrågade under internationaliseringen.
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Nationellt
Försvarsmaktens förmåga när det gäller det nationella försvaret har utifrån den försvarspolitiska
inriktningen från 2015 (Regeringen, 2015c) tolkats som att:


upprätthålla tillgänglighet i fred samt beredskap för intagande av höjd beredskap för att kunna
förebygga och hantera konflikter och krig, skydda Sveriges handlingsfrihet inför politisk, militär
eller annan påtryckning och, om det krävs, försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp,



främja vår säkerhet genom deltagande i operationer på vårt eget territorium,



upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet (värna territoriell integritet),

Ovanstående uppgifter ska kunna lösas enskilt och tillsammans med andra myndigheter, länder och
organisationer.
Internationaliseringen och bl.a. insatsen i Afghanistan innebar en nedprioritering av förmågan till att
uppträda samordnat i förband av kompanis storlek eller högre. Det innebar också att en rad förmågor och
system upprätthölls för att inte tappa förmågebredden men med liten kvantitet. Försvarsmakten har i
årsredovisningar redovisat begränsningar i att kunna möta olika händelseutvecklingar och hot som kan
uppstå vid ett snabbt och allvarligt försämrat omvärldsläge. Bristerna sägs finnas i förmågan att med en
kraftsamlad insatsorganisation verka vid högre konfliktnivåer. 2011 specificerades att bristerna rör det
materiella och personella läget vid vissa förband och inom vissa funktioner, men också bristande
samövning, planläggning och tillgänglighet samt prestanda i vissa materielsystem. Utvecklingen av
insatsorganisationen har fördröjts, både på grund av fokus på det internationella och på grund av personella
och materiella brister.
Vissa kompetenser och förmågor med ett starkt nationellt fokus har fått stå tillbaka eller inte vidmakthållits,
som t.ex. förnödenhetsförsörjning och transporttjänst. Vidare har genom ominriktning av funktioner för att
kunna utveckla för insatsen viktiga förmågor, som t.ex. förmåga att leda flygunderstöd och C-IED, andra
förmågor fått stå tillbaka.
Vissa funktioner, som t.ex. logistik, har i flera avseenden utvecklats för en fredsrationalitet. Det har för viss
materiel varit svårt att få fram resurser för återställande och tillgänglig kapacitet är begränsad, bl.a.
avseende verkstäder. Inom logistik och underhållsfunktioner fick för vissa områden en stor andel av
personalen arbeta med anpassningar och modifieringar, samt med underhåll i insatsen, varvid den
nationella vidmakthållandeförmågan nedgick. Detta har i sig minskat förmågan avseende nationellt försvar.
Samtidigt har insatsen i Afghanistan inneburit en ökad insikt och förmåga att tillgodose materiel- och
logistikbehov snabbt. Insatsen har även utvecklat förmågan till logistik och underhåll i skarp miljö. Detta
kan öka förmågan avseende nationellt försvar.
Givet en ökande tillgång på erfarna soldater och officerare finns det en bas för ett återtagande av centrala
förmågor. Samtidigt finns det även brister inom ramen för denna erfarenhet – erfarenheten från Afghanistan
och andra insatser handlar i första hand om irreguljär krigföring med en icke-kvalificerad motståndare. Det
betyder att vissa färdigheter – säkra samband, maskering, hantering av lufthot etc. – också behöver återtas.
Den mest intensiva perioden i Afghanistan innebar också en insikt om att traditionell militär kunskap, i
Sverige formulerad i handböcker och reglementen, trots allt är relevant. Återgången till delar av de
förmågor som är av vikt för nationellt försvar påbörjades således redan i Afghanistan.
Av de förmågor som tillkommit eller utvecklats under insatsen i Afghanistan har vissa även en nationell
betydelse. Det gäller t.ex. utvecklad underrättelseförmåga med hjälp av UAV och utvecklingen av vissa
aspekter inom försvarsmedicin. I en situation där Sverige ska ta emot stöd för nationellt försvar kan det
även gälla förmågor som att leda flygunderstöd, samverkan på marken, samverkan om logistik etc. Även
viss materiel vilken har anskaffats med Afghanistan i fokus kan vara av nytta nationellt. Det gäller t.ex.
delar av den personliga skyddsutrustningen, vissa fordon som terrängbil 16 samt möjligen även helikoptrar,
t.ex. för taktisk transport av förband. Andra förmågor, som C-IED har en mer begränsad nytta nationellt.
Även om ett materielsystem anskaffat för Afghanistan/internationella insatser kan ha en positiv nytta i den
nationella kontexten är det dock inte säkert att det hade haft samma prioritet i denna kontext.
Försvarsmakten har angivit att förmågan att planera och leda insatser har ökat genom deltagandet i Isaf och
andra internationella insatser. I detta torde även ingå ökad förmåga att planera i enlighet med Nato-
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processer och rutiner. Emellertid har den nationella planeringen och ledningen specifikt avseende Isaf
framförallt berört utformning av förbandet samt det nationella, logistiska stödet. Det är mer oklart vilka
bidrag till förmågan att leda förband i operation som har utvecklats, utöver genom de officerare som besatt
befattningar i Isaf, på olika nivåer.
Delar av de metoder och arbetssätt som de svenska förbanden har använt i en irreguljär kontext i
Afghanistan kan potentiellt vara av nytta för att hantera en situation av hybridkrigföring i en svensk
nationell kontext, med aktörer som gömmer sig bland befolkningen.
Slutligen innebär den kunskap om och förmåga att samverka med Nato på olika nivåer som utvecklats
genom deltagande i insatsen i Afghanistan en potentiellt viktig aspekt i en situation där Sverige ska ta emot
stöd från andra länder och organisationer. Det ska dessutom inte uteslutas att förmågan att på låg
förbandsnivå leda och koordinera en bred palett av stödresurser är en kompetens som även kan bli
efterfrågad nationellt i en situation med få förband spridda över stor yta, under mottagande av stöd från
andra.

I närområdet
Försvarsmaktens förmåga att genomföra operationer i Sveriges närområde har utifrån den försvarspolitiska
inriktningen från 2015 (Regeringen, 2015c) tolkats som att:


kunna övervaka havsområden och luftrum i närområdet.



främja vår säkerhet genom deltagande i operationer i närområdet,



i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och nationella intressen i områden
utanför [vårt eget territorium]

Ovanstående uppgifter ska kunna lösas enskilt och tillsammans med andra myndigheter, länder och
organisationer.
Den första punkten, förmågan att övervaka havsområden och luftrum i närområdet, har endast marginellt
har påverkats av deltagandet i insatsen i Afghanistan även om det inte kan uteslutas att vissa av de
nedprioriteringar som genomförts avseende bland annat marina resurser kan ha påverkat negativt.
Detsamma gäller den tredje punkten att i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och
nationella intressen i områden utanför [vårt eget territorium], vilken tolkas som att framförallt handla om
upprätthållande av säkra förbindelser till sjöss och i luften.
Den andra punkten, främja vår säkerhet genom deltagande i operationer i närområdet, är mer svårbedömd.
Vanan att arbeta tillsammans med Nato och Nato-medlemmar, vilka är troliga samarbetspartners i
eventuella operationer i närområdet, torde vara en starkt positiv faktor. Likaså förmåga till logistik över
avstånd och möjligen också den förmåga till taktiska transporter som tillförsel av helikopter 16 har
inneburit. Förmågan att med mindre förband, upp till bataljons storlek, kunna agera snubbeltrådsstyrka – en
tröskel för eventuella angrepp mot stat i närområdet men utan krav på att kunna agera fullt ut i bataljons
ram – torde också ha ökat genom deltagande i Isaf.
Förmågan att på relativt låg nivå kunna samverka med och leda t.ex. flygunderstöd och
underrättelseförmågor torde också kunna vara av stort värde i vissa typer av närområdesoperationer. I en
situation där trupp från flera olika stater ska samverka med varandra över en större yta kan behovet av att
kunna ta emot, och i vissa fall ge, understöd bli stort.
Om en operation i närområdet ställer krav på förmåga att uppträda samordnat i bataljons ram eller högre,
hämmas förmågan av samma faktorer som noterades för det nationella försvaret, d.v.s. brist på samövning i
högre förbandsram och brister avseende vissa förmågor och system.
Även för närområdet kan i en situation av hybridkrigföring delar av de metoder och arbetssätt som de
svenska förbanden har använt i en irreguljär kontext i Afghanistan vara potentiellt av nytta. I detta ingår
även förmågan att hantera C-IED.
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Utanför närområdet
Försvarsmaktens förmåga att genomföra operationer utanför Sveriges närområde har utifrån den
försvarspolitiska inriktningen från 2015 (Regeringen, 2015c) tolkats som att:


främja vår säkerhet genom deltagande i operationer utanför närområdet,



i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och nationella intressen i områden
utanför [vårt eget territorium]

Ovanstående uppgifter ska kunna lösas enskilt och tillsammans med andra myndigheter, länder och
organisationer.
Försvarsmaktens förmåga att genomföra multinationella, fredsfrämjande operationer, även i en komplex
miljö, utanför Sveriges närområde har otvetydigt ökat tack vare insatsen i Afghanistan. Under mer än ett
decennium vidmakthöll Sverige, över mycket långt avstånd, ett förband som växte och utförde allt mer
komplexa uppgifter och fick tillgång till allt fler kvalificerade förmågor. Förmågan till logistik över stora
avstånd, förmågan att hantera en dynamisk miljö och förmågan att samverka med Nato samt olika staters
förband har också ökat. Materiel avpassad för internationella insatser i en irreguljär miljö, som t.ex.
skyddsutrustning och fordon, har anskaffats. Likaså har kunskapen om irreguljär krigföring utvecklats.
Försvarsmakten pekar själv på att förmågan att nationellt planera och stödja svenska bidrag till
internationella insatser har ökat. Likaså har förmågan att snabbt förstärka insatsen med pluton eller
kompani prövats regelbundet. Förmågan att på lägre nivå, pluton och kompani, leda och samordna
underställda resurser som flygunderstöd, C-IED och underrättelser har även den ökat.
Insatsen i Afghanistan har vidare satt ljus på och bidragit till att utveckla Försvarsmaktens förmåga att ta på
sig mentors- och rådgivaruppgifter, en roll som kan förväntas bli fortsatt aktuell.
Aspekter vilka kan ha försämrats, eller i alla fall inte utvecklats, är förmågan att bidra till fredsfrämjande
operationer under ledning av andra organisationer än Nato, framförallt insatser under ledning av Förenta
Nationerna. Sverige bidrar nu till FN-insatsen i Mali, men har inom denna ram inte tagit på sig rollen av
geografiskt områdesansvarig.
I en situation där det nationella perspektivet åter växer sig starkt är en central fråga om och i så fall hur
Försvarsmakten ska vidmakthålla förmågan till fredsfrämjande insatser utanför närområdet. Det handlar
dels om och i så fall hur internationellt inriktade förmågor som t.ex. C-IED ska ges en långsiktig
överlevnad, dels vilken vikt det internationella perspektivet ska ges i generell förmågeutveckling,
utbildning och övning. I vissa fall kan det vara så att förmågor nu avvecklas eller ges en lägre prioritet när
inte resurserna räcker till.

2016-06-15

Bilaga till skr FOI-2015-1631
Sida 43 (132)

Referenser
Andersson, L. & Emanuelson, A., 2009. Lessons not learned - en risk och säkerhetsaspekt. i:
L. Holger, red. Fredssoldater. Stockholm: Armémuseum, pp. 216-255.
Axelson, M., Adenfelt, M., Jonsson, U. & och Lundmark, M., 2011. Utvärdering av
Försvarsmaktens materielförsörjningsstrategi, Stockholm: FOI, FOI-R--3209--SE.
Axelson, M., Adenfelt, M., Lundmark, M. & Lusua, J., 2012. Realisering av effektivare
materielförsörjning - Användning av kategorisering och effektmål, Stockholm: FOI, FOI-R-3456--SE.
Axelson, M., Jonsson, U., Lundmark, M. & Lusua, J., 2015. Reservmaterielförsörjning vid
höjd beredskap - utmaningar och åtgärder, Stockholm: FOI, MEMO 5627.
Berg, A.-L., 2010. Förmågebaserad försvarsmaktsplanering, Stockholm: FOI, FOI-R--2977-SE.
Björsson, A., 2016. Genderrådgivare vid Försvarsmaktens insatsstab [Intervju] (11 01 2016).
Blimark, M., 2014. Reduktionen av svensk kirurgisk förmåga vid höjd beredskap (uppsats),
Stockholm: Försvarshögskolan.
Dahlenius, E., 2000. Försvarsmaktens sjukvård bantas, men blir bättre. Läkartidningen,
97(34), pp. 3624-3628.
Dalsjö, R., 2006. Life-Line Lost. Stockholm: Santerus.
Dopping, S., 2016. Försvarsmaktens informationschef 2005-2008 [Intervju] (05 02 2016).
Dunmurray, J., 2016. Chef Nordic Centre for Gender in Military Operations [Intervju] (15 01
2016).
Engevall, T., 2016. Försvarslogistikchef [Intervju] (16 05 2016).
Eriksson, P., Hagström Frisell, E. & Teresa, Å., 2013. Aghanistan - lärdomar och påverkan
på nationell militär utveckling, Stockholm: FOI, FOI-R--3592--SE.
Eriksson, P. & Roosberg, H., 2015. Sveriges bidrag till ISAF 2002-2014 – en insatshistorik,
Stockholm: Försvarsmakten och FOI, FM2015-181:4.
FMV, 2010. Pressmeddelande: Bättre anpassade kroppsskydd, 2010-10-29. Stockholm:
FMV.
FMV, 2012. Pressmeddelande: Nytt kroppsskydd till svenska soldater (2012-06-16).
Stockholm: FMV.
FMV, 2014. Beskrivning av verksamhetsområde Anskaffning och logistik. [Online]
Available at: https://www.fmv.se/sv/OmFMV/Organisation/Verksamhetsomraden/Verksamhetsomrade-Anskaffning-och-Logistik/
[Använd 01 06 2016].
Forss, R., 2016. [Intervju] (11 01 2016).
Fridén, P., Wesslen, F. & Lindberg, F., 2016. IntUtbE [Intervju] (15 03 2016).
FS 12, 2016. Representant för personalfunktionen [Intervju] (20 04 2016).
FS 17, 2016. Representant ur personalfunktionen FS 17 [Intervju] (07 04 2016).
FS 20, 2016. Representant för personalfunktionen FS 20 [Intervju] (20 04 2016).

2016-06-15

Bilaga till skr FOI-2015-1631
Sida 44 (132)

FS17/FS21, 2016. Representant ur personalfunktionen för FS 17 och FS 21 [Intervju] (13 04
2016).
Försvarsdepartementet, 2011. Kartläggning av vissa veteransoldatfrågor, Stockholm:
Försvarsdepartementet.
Försvarsmakten, 1999. Funktionsmålsättning för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård.,
Stockholm: Försvarsmakten.
Försvarsmakten, 2002. Militärstrategisk doktrin 2002. Stockholm: Försvarsmakten.
Försvarsmakten, 2007a. Årsredovisning 2006, Stockholm: Försvarsmakten.
Försvarsmakten, 2007b. Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning, Stockholm:
Försvarsmakten, HKV 23 241:61994.
Försvarsmakten, 2007c. Försvarsmakten som säkerhetspolitiskt instrument Rapport från
perspektivplaneringen 2007, Stockholm: Försvarsmakten, HKV 23 382:68474.
Försvarsmakten, 2008. Försvarsmaktens årsredovisning för 2007, Stockholm:
Försvarsmakten.
Försvarsmakten, 2009. Försvarsmaktens årsredovisning 2008, Stockholm: Försvarsmakten.
Försvarsmakten, 2010a. Avlidna i utlandsstyrkan. [Online]
Available at: http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/5-information-ochfakta/historia/avlidna-utlandsstyrkan-20101019.pdf
[Använd 26 01 2016].
Försvarsmakten, 2010b. Försvarsmaktens årsredovisning för 2009, Stockholm:
Försvarsmakten.
Försvarsmakten, 2010c. Definition av MEDEVAC och CASEVAC, Stockholm:
Försvarsmakten, HKV 23 250:50521..
Försvarsmakten, 2010d. Försvarsmedicin vid insatser – riktlinjer, Stockholm:
Försvarsmakten, HKV 22 100:52460.
Försvarsmakten, 2011a. Försvarsmaktens årsredovisning för 2010, Stockholm:
Försvarsmakten.
Försvarsmakten, 2011b. Militärstrategisk doktrin 2011. Stockholm: Försvarsmakten.
Försvarsmakten, 2012a. C INSATS beslut 2012/003 – avseende anställning av lokalanställda.
Stockholm: Försvarsmakten, C INSATS Beslut 2012/003.
Försvarsmakten, 2012b. Försvarsmaktens styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 20122014, Stockholm: Försvarsmakten, HKV 16 100:54891.
Försvarsmakten, 2012c. Försvarsmaktens årsredovisning för 2011, Stockholm:
Försvarsmakten.
Försvarsmakten, 2013a. Arméns utvecklingsplan (AUP) 2014-2023, Stockholm:
Försvarsmakten, HKV 01 600:60009.
Försvarsmakten, 2013b. Svar på remiss. Stockholm: Försvarsmakten, HKV H/S 01
800:80850 (avhemligad).
Försvarsmakten, 2013c. Försvarsmaktens årsredovisning för 2012, Stockholm:
Försvarsmakten.

2016-06-15

Bilaga till skr FOI-2015-1631
Sida 45 (132)

Försvarsmakten, 2013d. Försvarsmaktens gemensamma förmåga att bekämpa IED-system,
Stockholm: Försvarsmakten, HKV 03 200:53790.
Försvarsmakten, 2014a. Försvarsmaktens årsredovisning för 2013, Stockholm:
Försvarsmakten.
Försvarsmakten, 2014b. Försvarsmaktseglemente Försvarsmedicin Grunder, Stockholm:
Försvarsmakten.
Försvarsmakten, 2015a. Erfarenheter av väpnad strid i Afghanistan, Stockholm:
Försvarsmakten FM2015-181:5.
Försvarsmakten, 2015b. LEDS direktiv – Start av Försvarsmaktsgemensamt projekt FM
sjukvårdssystem. Stockholm FM 2015-26:24: Försvarsmakten.
Försvarsmakten, 2015c. Försvarsmaktens årsredovisning för 2014, Stockholm:
Försvarsmakten.
Försvarsmakten, 2015d. Stående order för insatser, internationell, underbilaga R2.11,
Stockholm: Försvarsmakten.
Försvarsmakten, 2015e. Försvarsmaktens strategiska inriktning (FMSI), Stockholm:
Försvarsmakten, FM2015-1597.2.
Försvarsmakten, 2016a. Genderperspektivets effekt på Försvarsmaktens grundläggande
förmågor, Stockholm: Försvarsmakten.
Försvarsmakten, 2016b. Handbok Gender. Stockholm: Försvarsmakten.
Försvarsmakten, 2016c. Militärstrategisk doktrin för Sverige militära försvar. Stockholm:
Försvarsmakten.
Försvarsmakten, 2016d. Lärobok Preventiv medicin grunder. Stockholm: Försvarsmakten, ,
M7735-354016.
Granander, O., 2016. C FS 18 [Intervju] (22 03 2016).
Grönlund, O., 2016. C Utvavd Skövde MSS [Intervju] (20 04 2016).
Göranson, S., 2016. Överbefälhavare 2009-2015 [Intervju] (07 03 2016).
Heisbourg, F., Bergquist, M., Nyberg, R. & Tiilikainen, T., 2016. Konsekvenserna av ett
eventuellt finskt Natomedlemsskap: En bedömning, Helsingfors: Utrikesministeriet.
Holmström, M., 2011. Den dolda alliansen. Stockholm: Atlantis.
Jonsson, M. & Eriksson, P., 2014. Framtidens fredsfrämjande - Försvarsmaktens bidrag till
kapacitetsbyggande insatser. Stockholm: FOI-R--3814--SE.
Kamstedt, I., 1988. FN-soldat i Kongo. Tredje omarbetade upplagan (första kom 1963) red.
Malmö: Bokförlaget Dokumentär.
Karlquist, J., 2016. C Träningsenheten MSS [Intervju] (28 04 2016).
Lackenbauer, H. & Langlais, R., 2013. Review of the Practical Implications of UNSCR 1325
for the Conduct of Nato-led Operations and Missions. Stockholm: FOI.
Lackenbauer, H. & Marklund, J., 2014. Implementering av genderperspektivet i operationer,
Stockholm: Försvarsmakten, FM2014-8658:1.
Lagersten, E., 2016. Försvarsmaktens informationschef 2008-2015 [Intervju] (14 01 2016).
Larsson, M., 2016. Försvarsmaktens veteranenhet [Intervju] (18 01 2016).

2016-06-15

Bilaga till skr FOI-2015-1631
Sida 46 (132)

Markstridsskolan, 2015. Bilaga - Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan
2009-2012, Skövde: Försvarsmakten.
Menning, D. o.a., 2013. Post-blastanalyser av IED för stöd till Försvarsmaktens verksamhet
med C-IED exploatering – slutrapport, Stockholm: FOI, FOI-R--3760--SE.
Militärhelikopterutredningen, 2010. Försvarsmaktens helikopterresurser, Stockholm:
Militärhelikopterutredningen, SOU 2010:50.
Molin, U., 2016. Chef för Försvarsmaktens Specialförbandsledning [Intervju] 2016.
MSB, 2015. Opinioner 2014, Stockholm: MSB 802.
Nato, 2009. Medical support to operations, Bryssel: NATO, ACO Directive No 83-1.
Nilsson, M., 2016. C FS 20 [Intervju] (07 04 2016).
Nordlund, P., Bäckström, P., Bergdahl, K. & Åkerström, J., 2014. Försvarsmaktens
ekonomiska förutsättningar – Anslagstilldelning, kostnadsutveckling och priskompensation,
Stockholm: FOI, FOI-R--3901--SE.
Olofsson, M., 2016. Tidigare chef FoU/FoT inom Försvarsmakten [Intervju] (12 06 2016).
Pålsson (FMV), M., 2016. Marknad & Inköp, FMV [Intervju] (03 05 2016).
Pålsson, J., 2016. C FS 13 [Intervju] (22 03 2016).
Regeringen, 1996. Förordning (1996:1471) om ändring i förordningen (1984:209) om
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten, Stockholm: Försvarsdepartementet.
Regeringen, 2009a. Ett användbart försvar, Stockholm: Regeringen, Prop. 2008/09:140.
Regeringen, 2009b. Regeringens handlingsplan för perioden 2009-2012 för att genomföra
säkerhetsrådets resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet, Stockholm:
Regeringen.
Regeringen, 2010a. Förordning (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella
militära insatser, Stockholm: Regeringen.
Regeringen, 2010b. Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för
Försvarsmakten, Stockholm: Regerigen.
Regeringen, 2010c. 2010 års ekonomiska vårproposition, Stockholm: Regeringen, PROP.
2009/10:100.
Regeringen, 2012. Riksrevisionens rapport om genomförandegruppen, Stockholm:
Regeringen, Skrivelse 2011/12:173.
Regeringen, 2015a. Regleringsbrev för 2016 avseende Försvarsmakten. Stockholm:
Regeringen Fö2015/00058/ESL.
Regeringen, 2015b. Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut att genomföra en analys
om hur svenskt deltagande i Internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan har påverkat
Försvarsmakten, Stockholm: Försvarsdepartmentet, Fö2015/01297/MFI..
Regeringen, 2015c. Sveriges försvar - försvarspolitisk inriktning, Stockholm: Regeringen,
proposition 2014/15:109.
Riksdagen, 1999. Lag (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten, Stockholm:
Riksdagen.

2016-06-15

Bilaga till skr FOI-2015-1631
Sida 47 (132)

Riksdagen, 2006-10-20. Protokoll interpellationsdebatt Svensk veteranpolitik. Stockholm:
Riksdagen.
Riksdagen, 2010. Lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära
insatser, Stockholm: Riksdagen.
Riksdagen, 2015. Vissa frågor om Försvarsmaktens personal. Stockholm: Riksdagen, bet
2014/15:FöU7.
Riksrevisionen, 2011. Svenska bidrag till internationella insatser, Stockholm: Riksrevisionen,
2011:14.
Riksrevisionen, 2012. Besparingar i Försvarsmaktens materielförsörjning, regeringens
genomförandegrupp 2008, Stockholm: Riksrevisionen, RIR 2012:5..
Riksrevisionen, 2013. Försvarsmaktens förmåga till uthålliga inastser, Stockholm:
Riksrevisionen 2013:22.
Riksrevisionen, 2014. Försvaret - en utmaning för staten, Stockholm: Riksrevisionen, RiR
2014:8.
Robertsson, F., 2016. Planeringschef Försvarsmakten [Intervju] (12 05 2016).
Roosberg, H. & Weibull, A., 2014. Försvarsmakten efter ISAF Lärdomar och påverkan på
militärstrategisk nivå, Stockholm: FOI, FOI-R--3914--SE.
Sandbu, M., 2016. Försvarsmakten LEDS Juridiska avdelningen [Intervju] (02 05 2016).
Skoglund, D., 6/2015. Arméövning försöker återta förlorad förmåga. Officerstidningen.
Stach, A., 2015. Chef Försvarsmaktens veteranenhet 2011-2015 [Intervju] (13 12 2015).
Steijer, S. & Olsson, S., 2013. Tolkarna lämnas åt talibanerna Sverige behöver ta sitt ansvar,
Stockholm: Fri Värld.
Svenska Dagbladet, 2012. Tveksamhet om Afghanistaninsats ökar. Svenska Dagbladet, 12 05.
Svensson, B., 2016. Chef för Försvarsmaktens förbandsproduktion 2012-2014, innan dess
chef för Produktionsstabens Arméavdelning [Intervju] (18 05 2016).
Svt.se, 2010. Fler svenskar stödjer insats i Afghanistan. [Online]
Available at: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fler-svenskar-stodjer-insats-i-afghanistan
[Använd 26 04 2016].
Syrén, H., 2004. Vägen framåt En liten bok om en stor förändring. Stockholm:
Försvarsmakten.
Syrén, H., 2007. Både och - en liten bok om en stor omställning, Stockholm: Försvarsmakten.
Syrén, H., 2015. Överbefälhavare 2004-2009 [Intervju] (09 03 2015).
The Danish Government, 2010. Recognition and Support Veterans' Policy. Köpenhamn, The
Danish Government.
Tidningarnas Telegrambyrå, 2006-06-26. Kritik mot bristande stöd till utlandssoldater.
Tolgfors, S., 2009-07-29. Därför strider svenska soldater i Afghanistan. Dagens Nyheter.
United Nations, 2000. Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security, New
York: United Nations, S/RES/1325.
Utredningen om totalförsvarsplikten, 2009. Totalförsvarsplikt och frivillighet, Stockholm:
Utredningen om totalförsvarsplikten, SOU 2009:63.

2016-06-15

Bilaga till skr FOI-2015-1631
Sida 48 (132)

Waern, J., 1980. Katanga. Stockholm: Atlantis.
Walldén, M. & Gyhagen, P., 2016. Markstridsskolan, Stridstekniksektion Pluton [Intervju]
(11 04 2016).
Veteransoldatutredningen, 2007. En svensk veteranpolitik, del 1, Stockholm:
Veteransoldatutredningen, Fö 2007:77.
Veteransoldatutredningen, 2008. En svensk veteranpolitik, del 2 - Ansvaret före under och
efter internationella insatser, Stockholm: Veteransoldatutredningen, SOU 2008:91.
Veteranutredningen, 2013. Den svenska veteranpolitiken Statligt bidrag till frivilliga
organisationer som stödjer veteransoldater och anhöriga. Stockholm: Veteranutredningen,
SOU 2013:08.
Veteranutredningen, 2014. Svensk Veteranpolitik - Ett ansvar för hela samhället, Stockholm:
Veteranutredningen, SOU 2014:27.
Ydén, K., 2016. Försvaret på uppgång och IS som ond symbol (presentation vid SOM-dagen),
Göteborg: SOM-institutet.
Åström, M. W., 2016. Verksamhetsutvecklare Försvarsmaktens Högkvarter [Intervju] (20 05
2016).
Öberg, P., 2015. Försvarsmaktens expert i Veteransoldatutredningen [Intervju] (16 12 2015).

2016-06-15

Bilaga till skr FOI-2015-1631
Sida 49 (132)

Underbilaga 1 Försvarsmaktens beskrivning av
påverkan av deltagandet i Isaf
Försvarsmakten har i myndighetens årsredovisningar återrapporterat verksamhet, erfarenheter och påverkan
på den operativa förmågan från bl.a. de internationella insatserna. Återrapporteringarna är övergripande,
men ändå intressanta som en utgångspunkt för den särskilda analysen då de ger ögonblicksbilder av hur
myndigheten själv har uppfattat påverkan från insatserna. Här presenteras ett urval av de centrala
slutsatserna i årsredovisningarna för åren 2006 till 2014.

Årsvis redovisning
2006
I årsredovisningen för 2006 betonar Försvarsmakten redan i förordet att internationella insatser utvecklar
såväl arbetsmetoder som interoperabilitet och bidrar till reformeringen av Försvarsmakten.
(Försvarsmakten, 2007a, p. 1) När det gäller påverkan på en mer konkret nivå läggs tonvikten på MOT
Juliette, bestående av enbart kvinnor. (p. 15)
I årsredovisningen noteras vidare att förbandet är personellt för litet för att kunna lösa uppgifterna, särskilt
avseende force protection, varför det ska växa inför kommande rotation (FS 13). Då hade det redan tidigare
tillförts en IEDD-grupp och Försvarsmakten utesluter inte ytterligare behov av förstärkning, t.ex. förmåga
att leda flygunderstöd och ytterligare skyttepluton. (p. 21 (bilaga 4)) Insatser, inklusive den i Afghanistan,
sägs ha bidragit till personalbrist för vissa förband vilket i några fall lett till att målen inte har kunnat nås.
(p. 11 (bilaga 4))

2007
I årsredovisningen för 2007 konstaterar Försvarsmakten att ett försämrat säkerhetsläge i insatsområdet
ställer större, och delvis andra, krav på Försvarsmaktens förmågor. (Försvarsmakten, 2008, p. 15f)
Självkritiskt anger myndigheten som en viktig erfarenhet att vid planering av nya typer av insatser, som
insatsen i Afghanistan blev i och med övertagandet av ledning för PRT MeS år 2006, genomföra en
grundligare analys av uppgiftens innebörd för att på bättre sätt, tidigare kunna dimensionera numerär och
funktioner. (p. 5 (bilaga 4))
Försvarsmakten noterar också att förmågan att snabbt förstärka insatser samt förmågan att leda flera
insatser har ökat. (p. 78) Detta är formuleringar som återkommer i varje årsredovisning fram till 2011. Det
understryks emellertid här särskilt att just förmågan till nationell ledning av internationella insatser med
stor förmågebredd har utvecklats.
Försvarsmakten konstaterar vidare att transportflygets förmåga ”här och nu” har utvecklats genom ett stort
antal insatser, inklusive basering i Förenade Arabemiraten. Samtidigt konstateras att transportflyget har
utnyttjats så hårt att nyutbildning av besättningar inte kunnat genomföras, vilket på sikt hämmar fortsatt
utvecklingen av den taktiska flygtransportförmågan. (p. 78f)
Försvarsmakten konstaterar också att just förändringar med kort varsel, t.ex. på grund av försämrat
säkerhetsläge, är både kostnadsdrivande och försvårande för planeringen av hur personal och andra resurser
ska nyttjas. Långsiktiga samarbeten med andra stater presenteras som ett sätt att säkerställa tillgång till
personal och förband som ger en handlingsfrihet med avseende på utvecklingen. Likaså understryks att nära
samarbete med andra fullvärdiga Nato-medlemmar är ett sätt att öka svensk ledningsförmåga,
stabsarbetsförmåga, operativa förmåga etc och på så sätt möjliggöra en effektiv integrering och
kompabilitet vid internationella operationer men också ger tillgång till viktig information, av värde för
skydd och säkerhet. (p. 5ff (bilaga 4))
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2008
I årsredovisningen för 2008, som ekonomiskt var ett svårt år för Försvarsmakten och innebar lågt satta
målsättningar för de nationella förbanden, konstaterar Försvarsmakten att de internationella insatserna har
bidragit till att utveckla myndighetens förmåga att förebygga och hantera kriser i omvärlden. Även 2008
noteras att förmågan att snabbt förstärka insatser har utvecklats, liksom förmågan att leda flera
internationella insatser och att utöva nationell ledning av internationella insatser med stor förmågebredd.
Den omedelbara förmågan inom transportflyget har utvecklats, även om det inte specificeras hur.
(Försvarsmakten, 2009, p. 14f) Detta år tillförs också UAV till förbandet, med vad som sägs vara god
effekt. (p. 5 (bilaga 4))
I årsredovisningen för 2008 presenteras vidare en lista på områden där insatsen bidragit till att utveckla
Försvarsmaktens förmåga: Flygning i hotmiljö, etablera och verka från en Forward Operations Base över
en längre tid, samverka med övriga myndigheter t.ex. SIDA, risk- och hotbedömning, CIED, nyttjande av
den strategiska reserven samt nordisk samverkan.
Det noteras i årsredovisningen också att arméförbanden har fått leverans av bl.a. 78 stycken terrängbil 6
(Galten), vilket kan ses som riktat mot internationella insatser. (p. 15)

2009
I årsredovisningen för 2009 återkommer formuleringen att Försvarsmakten har utvecklat förmågan att
förstärka insatser och att leda flera insatser. Försvarsmakten konstaterar vidare att på ett övergripande plan
har förmågan att förebygga och hantera kriser i omvärlden utvecklats av deltagandet i insatser, inklusive
Isaf. (Försvarsmakten, 2010b, p. 13)
Försvarsmakten konstaterar emellertid också att arméförbanden under året har drabbats av materielbrister
och personalvakanser, i stor utsträckning som ett resultat av prioriteringen av NBG 11, men även på grund
av insatser och den omstrukturering som stod för dörren. Vissa förband har besvärande vakanser och ett
högt uttag av nyckelpersonal bl.a. för att täcka behoven i de internationella insatserna. Detta sägs ha
påverkat handlingsfriheten. (p. 15)
Försvarsmakten konstaterar vidare att insatsen under 2009 framförallt bidragit till att utveckla förmågor
inom områdena flygning i hotmiljö, stridsteknisk UAV, analys av stridsskador på träffade fordon samt
kriminalteknisk säkerhetsunderrättelsetjänst efter attacker mot ANSF och ISAF. (p. 6 (bilaga 3))
I årsredovisningen för 2009 redovisar Försvarsmakten också viktigare materielsystem som levererats till
Isaf-bidraget. Dessa inkluderar sju stridsfordon 9040 C och 50 patrullterrängbil 6 (Galten), vilket sägs ha
höjt skyddsnivån ”avsevärt”. Utöver detta har det till Försvarsmakten också levererats 122 Toyota
Landcruisers med antingen liner eller mer omfattande splitterskydd, att användas i internationella insatser.
(p. 15)

2010
Liksom föregående år konstaterar Försvarsmakten i årsredovisningen för 2010 att insatsen i Afghanistan
har bidragit till att utveckla förmågan till att genomföra förstärkningsinsatser och att insatsen, tillsammans
med andra insatser, ytterligare utvecklat förmågan att kunna planera, delta i och nationellt leda
internationella insatser. Dessutom har Försvarsmaktens förmåga till förebygga och hantera kriser i
omvärlden utvecklats. (Försvarsmakten, 2011a, p. 13f)
Samtidigt konstaterar Försvarsmakten också att värderingen av insatsorganisationen har visat att
begränsningar finns i förutsättningarna för Försvarsmakten att kunna möta olika former av
händelseutvecklingar och hot som kan uppstå vid främst ett försämrat omvärldsläge. (Försvarsmakten,
2011a, p. 8) Detta var en utveckling av en något mer allmän formulering i tidigare årsrapporter om vissa
begränsningar i förutsättningarna för Försvarsmakten att kunna utveckla förmåga att möta olika former av
mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet.
I mer konkreta termer sägs insatsen ha bidragit till att utveckla Försvarsmaktens förmåga till att leda
bekämpningsunderstöd med flyg (CAS), logistik, omhänderta IED, leda underrättelsefunktionen och
tillförda sensorer samt förmågan att sammanställa och bearbeta information för att ge ett samlat
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underrättelseläge. I årsrapporten för 2010 nämns även att det dragits ledarskapsmässiga och stridstekniska
slutsatser och erfarenheter kopplade till att understödja och mentorera afghanska förband. Slutligen
understryks att Försvarsmaktens operativa förmåga avseende insatser i konflikter med asymmetrisk
krigföring har utvecklats. (p. 15)
I årsrapporten för 2010 understryks även att åtgärder vidtagits för att förbättra omhändertagandet och
hemtransport av sårade och stupade, t.ex. vad avser snabb och kvalificerad vård i Sverige och i området.
Krisledning och anhörigstöd är två andra områden som omtalas. Vad avser påverkan på Försvarsmaktens
förmågeutveckling nämns samma områden som för 2009, med tillägg för CIED, med stöd av tekniska
hjälpmedel och hundekipage. (p. 4f (bilaga 3))
Försvarsmakten konstaterar vidare att arméförbanden detta år har uppnått målen med vissa begränsningar,
framförallt vad avser mörkerförmåga, sjukvårdskedjor och ledningsförmåga på bataljonsnivå. Dessa
begränsningar beror främst på brister avseende mörkermateriel, lednings- och sambandsmateriel samt vissa
fordonstyper. Personalsituationen har varit ansträngd, och detta beror enligt Försvarsmakten framförallt på
övergången till ett yrkesförsvar, en omfattande övningsserie, NBG 11, strategisk reserv och förbanden i
utlandsstyrkan. Även övergången till internationell tjänstgöringsskyldighet har komplicerat
personalförsörjningen genom att påverka personalrörligheten. (p. 16f)
Bland viktigare system som anskaffats märks ammunitionsröjningsrobotar, röjladdningar och sex
pansarterrängbil 203 (med skydd mot IED) samtidigt som 34 pansarterrängbil 6 (Galt) modifierats för ökat
skydd och vapenverkan, med fokus på afghanistaninsatsen. (p. 17)

2011
I årsredovisningen för 2011 konstaterar Försvarsmakten att förmågan att planera, delta i och nationellt leda
internationella insatser har ytterligare utvecklats av de insatser, inklusive den i Afghanistan, som har
genomförts. Emellertid understryker Försvarsmakten även att kompetens och förståelse för nationellt och
internationellt stabsarbete har utvecklats, genom befattningar i multinationella staber. Förmågan att
förebygga och hantera kriser i omvärlden har ökat. Försvarsmakten understryker vidare att deltagandet i
insatser nu i allt högre grad görs med förband som speglar insatsorganisation 2014 varför även
Försvarsmaktens övergripande förmåga har utvecklats. (Försvarsmakten, 2012c, p. 10)
I mer konkreta termer sägs insatsen ha utvecklat personlig stridsutrustning, system för verkan och skydd
(vapenstation 01), förmågan avseende taktisk UAV, förmågan avseende informationsoperationer, CIED,
sjuktransport med helikopter samt sjukvård. Även 2011 understryker Försvarsmakten att förmågan som
inryms i OMLT, att stödja uppbyggandet av andra staters försvarsförmåga genom mentorskap har
utvecklats. Sammantaget, skriver Försvarsmakten, har insatserna gett värdefulla erfarenheter och utvecklat
markstridskrafternas och Försvarsmaktens operativa förmåga att genomföra insatser i konflikter med
tonvikt på asymmetrisk krigföring, monitorering och stöd till uppbyggnad av säkerhetsstrukturer. Även att
leda förbanden med ett nytt ledningssystem nämns, och det betonas att den strategiska reserven har
utvecklats att agera mer självständigt. (p. 10f; p. 4f (bilaga 3))
Samtidigt konstaterar Försvarsmakten även för detta år att begränsningar finns i förutsättningarna för
Försvarsmakten att kunna möta olika former av händelseutvecklingar och hot som kan uppstå vid ett
försämrat omvärldsläge, särskilt vi högre konfliktnivåer. (pp. 3, 6) Detta år specificeras bristerna att röra
det materiella och personella läget vid vissa förband och inom vissa funktioner, men också bristande
samövning, planläggning och tillgänglighet samt prestanda i vissa materielsystem. (p. 6)
Vidare noterar Försvarsmakten också att med ett fokus vid produktionen av arméförband på nytt
personalförsörjningssystem, internationella insatser, strategisk reserv och NBG 11 så har måluppfyllnaden
behövt begränsas, framförallt beroende på begränsad tillgång till personal och viss materiel. Ungefär 30 %
av förbanden har inte nått eftersträvad förmåga i att lösa uppgifter i kompaniram. Den begränsade mängden
gruppbefäl, soldater och sjömän har prioriterats till NBG 11 och internationella insatser, med stor påverkan
på tillgänglig tid för övning och träning. Det har inte genomförts någon övningsverksamhet över
kompaninivå. Bristerna avseende materiel ligger bl.a. på mörkermateriel, lednings- och sambandsmateriel
och vissa fordonstyper och har påverkat måluppfyllnaden negativt. (p. 12)
Under 2011 inleddes också insatsen med helikoptrar. Enligt Försvarsmakten har bl.a. förmågan till
MEDEVAC och interoperabilitet utvecklats samtidigt som operativ erfarenhet har spridits i
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insatsförbanden. Förmågan hos förbanden, inklusive på ledningsnivå, anses ha gynnats och därmed
förbättrat förutsättningarna att nå anbefalld tillgänglighet och beredskap till år 2014. Försvarsmakten
konstaterar emellertid också att det kortsiktigt har uppstått negativa konsekvenser, t.ex. vad avser att bygga
och vidmakthålla förmågor på hemmaförbanden. Insatserna har också inneburit relativt stereotypa uppdrag.
För personalkategorier där det fanns brister redan innan uppstod också ett ansträngt personalläge. (p. 16) En
sådan bristkategori var troligen flygtekniker.
2011 års materielleveranser till armén innehöll flera system med koppling till internationella insatser och
Afghanistan: ammunitionsröjningsmateriel, minsökare, markradar, stridsvagnar med förstärkt skydd, UAV
03 (operativ), splitterskyddade fordon (pansarterrängbil 6) och materiel till FAC. Därutöver lades
beställningar på bl.a. lån av splitterskyddade bandvagnar, delserie 4 av Galten samt mörkerstridsutrustning.
(p. 13f)

2012
I årsredovisningen för 2012 konstaterar Försvarsmakten fortsatt att det finns begränsningar i att kunna möta
olika händelseutvecklingar och hot som kan uppstå främst vid ett försämrat omvärldsläge och högre
konfliktnivåer. Nu sägs det framförallt bero på begränsad tillgänglighet av förband, liksom att förbanden ännu
inte är samövade med nya personalkategorier. (Försvarsmakten, 2013c, p. 31) Försvarsmakten menar ändå att
deltagandet i Isaf har bidragit till förbandens operativa förmåga och till enskild personals utveckling. Enstaka
förband anges inte ha nått målsättningarna, bl.a. beroende på högt uttag av tid för internationella insatser och
brist på viss materiel, inklusive vissa fordonstyper. (p. 34f)
Försvarsmakten pekar ut insatser som en väsentlig del av Försvarsmaktens förmågeutveckling, samtidigt som
förmågan att planera, leda och genomföra insatser, för första gången inte internationella insatser, anses ha ökat i
och med att en så stor andel av Försvarsmaktens personal har engagerats. Detta anser Försvarsmakten har höjt
den totala förmågan. Samtidigt betonas att de internationella insatserna inte ger erfarenheter som ökar
krigsdugligheten i markstridskrafternas huvuduppgift, strid i större förband och med samordning av olika
stridskrafter.
Likafullt sägs insatsen i Afghanistan, genom att nyttja i allt högre grad resurser vilka återspeglar
insatsorganisation 2014, bidra till att utveckla Försvarsmaktens grundläggande förmågor. Taktisk UAV har
bidragit till förmågeutveckling inom underrättelsefunktionen. Även förmågorna för MEDEVAC och JTAC har
utvecklats. Försvarsmaktens förmåga att ge militärt stöd har utvecklats genom utbildning och mentorskap till de
afghanska säkerhetsstyrkorna. Vidare anger Försvarsmakten att förmågan att lösa uppgifter kopplade till
upprorsbekämpning (COIN) har utvecklats. I detta ingår bl.a. väpnad strid i lågintensiv konflikt, förmåga att
möta IED etc. (p. 53f)
Bland särskilt betydelsefulla erfarenheter noterar Försvarsmakten behovet av multinationell samordning, i och
utanför insatsområdet, vid avveckling av infrastruktur. Insättandet av strategisk reserv har givit erfarenheter
avseende utvecklingen av Försvarsmaktens beredskapssystem. Slutligen konstaterar Försvarsmakten att den
stridsteknik och taktik som används av Försvarsmakten fungerar i insats med hög hot- och risknivå, och
erfarenheter nu används i utvecklingen av bl.a. handböcker. (p. 54)
Försvarsmakten konstaterar vidare att insatsen med helikopter 10B har bidragit med förmågeutveckling,
inklusive interoperabilitet samt spridning av operativ erfarenhet. Flygvapenförbandens förmåga sägs ha gynnats,
men inom vissa kategorier har det varit ett fortsatt ansträngt personalläge. (p. 40)
Vad avser de viktigare materielleveranser som anges för arméförbanden, så ligger fokus på materiel som är
inriktad på nationella insatser eller både nationella och internationella insatser (automatkarbin, artilleri- och
granatkastarammunition, bildförstärkare etc.). (p. 35)

2013
I årsredovisningen för 2013 noterar Försvarsmakten fortsatt har begränsningar i att kunna möta olika
händelseutvecklingar och hot som kan uppstå vid ett snabbt och allvarligt försämrat omvärldsläge. Bristerna
sägs nu framförallt finnas i förmågan att med en kraftsamlad insatsorganisation verka vid högre konfliktnivåer.
Förmågan att ta emot militärt stöd är också begränsad. (Försvarsmakten, 2014a, p. 31)
De internationella insatserna anses av Försvarsmakten alltjämt bidra till förmåge- och materielutvecklingen av
arméförbanden, särskilt för vissa förmågor. Arméförbanden har inriktats mot kompani- och i vissa fall
bataljonsnivå. (p. 39) För flygvapenförbanden anser Försvarsmakten nu att insatsen med helikopter 16 har
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inneburit förmågeutveckling på kort och långt perspektiv, inklusive interoperabilitet och spridning av operativ
erfarenhet i insatsförbanden. Helikopter 16 sägs vidare ha bidragit till ökad effekt för MEDEVAC och luftburen
transport. (p. 42f)
Försvarsmakten menar att insatsen i Afghanistan har inneburit att Försvarsmakten vidmakthållit förmåga att
genomföra markoperationer och förmåga att samverka med andra nationer. Insättande av operativ reserv har
prövat och utvecklat Försvarsmaktens beredskapssystem. Den stridsteknik och taktik som använts av
Försvarsmakten har visat sig fungera även i insatser med hög hot- och risknivå. Erfarenheter används nu bl.a. i
utvecklingen av handböcker. (p. 48)
Bland materielleveranser, men särskilt bland materielbeställningar, märks en fortsatt ökad tonvikt på materiel
med ett nationellt eller både ett nationellt och internationellt fokus. (p. 38)

2014
Försvarsmakten konstaterar i årsredovisningen för 2014 att insatser, inklusive internationella, utgör en viktig del
av Försvarsmaktens förmågeutveckling. Förmågan att planera, leda och genomföra insatser har utvecklats. 2014
återkommer formuleringar liknande de i 2012 års årsredovisning om att internationella insatser inte ger sådana
erfarenheter att de ökar förmågan till strid i större förband och samordning av stridskrafter. (Försvarsmakten,
2015c, p. 54f) Samma övergripande begränsningar som under 2013 redovisas. (Försvarsmakten, 2015c, p. 38)
Stabstjänster i insatser har utvecklat kompetensen avseende nationellt och internationellt stabsarbete. Taktisk
UAV har medverkat till att utveckla underrättelsefunktionen, likaså har förmågorna till helikopterburen
medicinsk evakuering samt att leda attackflyg utvecklats. Förmågan att planera och genomföra verksamhet
tillsammans med andra länder har också utvecklats, liksom förmågan att ge militärt stöd i form av utbildning och
mentorskap. Försvarsmakten understryker även att förmågan att lösa uppgifter inom ramen för COIN och
förmågan till strid i en lågintensiv konflikt, inklusive hantering av IED har ökat. Kompetensen som officerare,
soldater och sjömän tar med sig från internationella insatser (inklusive Afghanistan) anses bidra till att utveckla
Försvarsmaktens interoperabla förmåga. (Försvarsmakten, 2015c, p. 54f)
Delar av den operativa reserven har under året varit insatta i Afghanistan, vilket Försvarsmakten anser vara
positivt ur såväl ett förmågeskapande perspektiv som ett rekryteringsperspektiv. Insatsen med Helikopter 16, har
bidragit till helikopterförbandets utveckling av operativ förmåga och ledningsförmåga. (p. 47f)

Sammanfattande analys
Mycket av fokus i årsredovisningarna för 2006 och 2007 ligger på förbandets storlek som uppfattas som för liten
för uppgifterna och på att planeringen av insatsen borde ha givit en annan dimensionering. Redan 2007 används
formuleringar som sedan återkommer fram till 2011, nämligen att förmågan att förstärka samt att planera och
leda internationella insatser har ökat, liksom förmågan att bidra till förebygga och hantera kriser i omvärlden.
Det är först 2011 som tydliga kopplingar görs till nationell förmåga. Då nämner Försvarsmakten dels att
förmågan till stabsarbete utvecklats även för den nationella dimensionen, en utsaga som återkommer 2014, dels
att förbanden i allt större grad speglar IO14 varför utveckling i en insats också leder till utveckling av IO14.
Liknade resonemang återkommer i årsredovisningen för 2012, men där sägs internationella insatser också utgöra
en väsentlig del av Försvarsmaktens förmågeutveckling, och därigenom höja Försvarsmaktens totala förmåga. I
årsredovisningen för 2012 har tidigare formuleringar om ökad förmåga att planera och leda internationella
insatser, nu förändrats till insatser i allmänhet, en formulering som återkommer 2013 och 2014. Samtidigt
betonar Försvarsmakten 2012 och 2014 att erfarenheterna från Afghanistan inte nödvändigtvis bidrar till att
utveckla förbanden för deras huvuduppgift, strid mot kvalificerad motståndare. Även 2013 anses internationella
insatser, inklusive Isaf, ha bidragit till förmåge- och materielutveckling hos arméförband, men även för
helikopterförbanden. Detta år konstateras också att insatsen har bekräftat den stridsteknik och taktik som
Försvarsmakten har och att detta nu används i framtida handboksproduktion. Det är även intressant att Isaf anges
som en insats genom vilken Försvarsmakten vidmakthållit förmågan till markoperationer.
Ett tema som återkommer är att utvecklingen av förmågan att genomföra insatser här och nu inte nödvändigtvis
ger förmåga på sikt, särskilt inte i det nationella perspektivet. År 2007 är det transportflygets nyttjande som
anges ha gett förmåga här och nu men motverkat utvecklingen av förmågan på sikt. För år 2009 noteras att
internationella insatser, däribland bidraget till Isaf, har gett negativa effekter för förbanden (arméförbanden) i
form av materiel- och kompetensbrister. Personalaspekterna återkommer även 2010 och 2011. Personal- och
materielaspekter återkommer 2012.
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2011 introduceras helikoptersystemet, och problemet presenteras tvärtom: Erfarenheter och förmågeutveckling
tack vare insatsen hjälper förbandet att nå IO14, men skapar på kort sikt svårigheter. Liknande formuleringar
används för 2012. I årsredovisningen för 2013 sägs istället att insatsen med helikopter 16 inneburit
förmågeutveckling både på kort och lång sikt, och den positiva effekter understryks åter 2014.
Bland de förmågor som i årsredovisningarna särskilt lyfts fram som att ha påverkats av deltagandet i Isaf
återfinns UAV (2008, 2009, 2011, 2012, 2014), flygning i hotmiljö (2008, 2009), etablera och verka från en
Forward Operations Base (2008), risk- och hotanalys (2008), samverka med andra myndigheter (2008), CIED
(2008, 2010, 2011, 2012, 2014), nordisk samverkan (2008), kriminalteknisk säkerhetsunderrättelsetjänst (2009),
ledning av CAS (2010, 2012, 2014), logistik (2010), leda underrättelsefunktionen (2010), sjukvård och
omhändertagande av skadade och stupade i området och i Sverige (2010, 2011), sjuktransport med helikopter
(2011, 2012, 2013, 2014), system för verkan och skydd (2011), informationsoperationer (2011) samt personlig
stridsutrustning (2011). I årsredovisningarna för 2010, 2011, 2012 och 2014 nämns dessutom att mentorering har
gett ledarskapsmässiga och stridstekniska erfarenheter och att förmågan till asymmetrisk krigföring har
utvecklats.
Nato-aspekten är relativt osynlig i dokumenten. Den tas upp 2008, men i övrigt mer en passant i samband med
diskussioner om stabstjänst. Dock återkommer interoperabilitetsaspekten i årsrapporten för 2014.
Sammantaget kan noteras att det är först 2011 som den nationella dimensionen lyfts fram, även om svårigheter
att uppfylla denna har noterats tidigare. De sista åren är däremot den nationella aspekten allt viktigare i
diskussionen om erfarenheter och påverkan på Försvarsmaktens förmågor.
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Underbilaga 2 Bilden av Försvarsmakten
Under Isaf-insatsens mest intensiva period rapporterade media nästintill dagligen om svenska enheter i
strid, och även sårade och stupade svenskar blev del av rapporteringen. Vägbomber, men också attacker
utförda afghanska infiltratörer blev Isaf-förbandens gissel. Sammantaget innebar detta en ny typ av behov
och prövningar för samspelet mellan Försvarsmakten, media och beslutsfattare. Det var därför en tid där
den svenska säkerhetspolitiska ansatsen mötte en ny typ av behov: att förklara varför vi slåss (Tolgfors,
2009-07-29), något som knappast hade skett tidigare.
Insatsen genererade också ett antal dokumentärer, artiklar och böcker16 vilket medförde att svenska
medborgare, beslutsfattare, soldater och anhöriga gavs flera olika parallella, och stundom oförenliga, bilder
av insatsens innehåll, betydelse och bevekelsegrunder. Därutöver fick den nya tidens tillskott i
mediedebatten – bloggarna – en allt större roll i att beskriva och debattera insatsen i Afghanistan såväl som
den svenska försvars- och säkerhetspolitiska kontexten.17
Det fanns vid denna tid också en oro över att svenska förluster snabbt skulle kunna leda till en opinion för
att ta hem det svenska förbandet. Så blev emellertid inte fallet. (Eriksson & Roosberg, 2015, p. 30) Efter
förlusterna 2010 ökade istället stödet för insatsen, från 34 % till 48 %. (Svt.se, 2010) Enligt andra
undersökningar sjönk stödet markant under 2012 (Svenska Dagbladet, 2012), vilket korrelerar med att flera
Isaf-länder började effektuera sin urdragning. Det är därför möjligt att det inte är förluster utan just tron på
att det är ett pris för framgång som är den viktigaste variabeln ur ett opinionsperspektiv. (Roosberg &
Weibull, 2014)
Utifrån ovanstående är det intressant att studera om och på vilket sätt som den svenska bidraget till Isaf har
påverkat bilden av Försvarsmakten. Det gäller såväl organisationens och personalens självbild som den bild
omvärlden har av myndigheten. Samtidigt visade det sig under den särskilda analysen var mycket svårt att
finna underlag för att studera detta.
Försvarsmakten har genomfört såväl interna som externa undersökningar men dessa har haft olika fokus
över tiden. Medan värdegrundsfrågorna sågs som centrala vid mitten och andra halvan av 00-talet, som en
del i transformationen till ett insatsförsvar, kom varumärkes- och attraktivitetsfrågor att bli allt mer centrala
vid tiden för övergången till ett yrkesförsvar. Detta har inneburit att det av Försvarsmakten framtagna
analyserna över tiden har haft olika syften och frågebatterier.

Organisationens och personalens självbild
Försvarsmakten har inte genomfört några sammanhållna tidsserier av attitydundersökningar avseende
Försvarsmaktens personal. Den så kallade Bikupan pågick under perioden 2006 till 2009 och genomförde
då medarbetarundersökningar som bl.a. undersökte attityden till olika uppgifter och synen på
Försvarsmakten som organisation. Detta är således undersökningar som genomfördes under perioden när
afghanistaninsatsen började bli mer komplex. Intressant att notera är att under denna mätperiod ökade
andelen av Försvarsmakten personal som uppfattade myndigheten som proffsig, från 52 % till 61 %.
Samtidigt minskade andelen som ansåg det viktigt att Försvarsmakten deltar i fredsframtvingande insatser
med 11 procentenheter.
Efter Bikupan var det ett hopp fram till FM Vind som 2012 och 2013 genomförde undersökningar bland
Försvarsmaktens personal. Dessa undersökningar handlade emellertid inte om synen på Försvarsmaktens
uppdrag eller på egen förmåga och roll, utan fokus låg på frågor som var relaterade till engagemang, hälsa
och arbetsmiljö och ledarskap.
Från 2012 och framåt genomfördes det inom ramen för varumärkesbyggandet interna undersökningar av
Försvarsmaktens personals uppfattning om myndigheten. Dessa undersökningar var dock fokuserade på

16

Se exempelvis Hildebrandt, J, 2011, Krigare, Bokförlaget Forum; SVT-dokumentären Krig för Fred från 2011; samt TV4dokumentären Fredssoldater från 2008.
17
Se exempelvis Wiseman’s Wisedoms (www.wisemanswisdoms.blogspot.com), Chefsingenjören
(www.chefsingenjoren.blogspot.com), Skipper (www.navyskipper.blogspot.se), Cynismer (www.cynismer.blogspot.se) m.fl.
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Försvarsmakten som arbetsplats (Försvarsmakten som organisation respektive hur det är att arbeta på
Försvarsmakten), inte på synen på Försvarsmaktens och de anställdas roll, uppgift och förmåga.
Det går således inte att ur dessa analyser studera påverkan från insatsen i Afghanistan på personalens eller
myndighetens självbild. En organisation som Försvarsmakten torde dock ha behov av att kunna följa upp
hur personalens syn på organisationens roll och förmåga förändras över tiden som en effekt av såväl
insatser som andra faktorer.
FOI har också tittat på hur Försvarsmaktens verksamhet har framställts i myndighetens årsredovisningar.
Även här har det varit svårt att identifiera några tydliga mönster. Medan årsredovisningen för 2006 har två
foton på sitt omslag, vilka båda visar internationella insatser ur ett relativt fredligt perspektiv har
årsredovisningen för 2008 ett collage om 17 bilder (plus åtta till vilka är i princip osynliga) av vilka sex har
en tydlig koppling till internationella insatser, nio är obestämbara genrebilder, en är stöd till samhället och
en är en parad. Av dessa 17 bilder är det ingen som tydligt skildrar väpnad strid, även om vissa av
genrebilderna kan tolkas så. År 2010 är omslagsbilden ett collage med en sjöman som spanar i kikare, och i
kikaren reflekteras dels en soldat i färdigställning med höjt vapen, dels en klargjord, till synes beväpnad
Gripen. Årsredovisningen för 2012 har inga bilder på omslaget, men däremot 11 bilder inne i
huvuddokumentet. Av dessa är två internationella operationer och nio genrebilder varav tre möjligen kan
kopplas till väpnad strid. Slutligen 2014, så är omslagsbilden från underrättelseoperationen 2014, d.v.s. en
koppling till skarp nationell insats. Bilderna inne i dokumentet (sammanlagt 23 stycken) har i nio fall
koppling till väpnad strid, i ett nationellt scenario.
Ett annat sätt att nyttja årsredovisningarna är att studera den bild överbefälhavaren (ÖB) förmedlar i
förordet. 2006 handlade det redan i andra stycket om internationella insatser. I texten nämns emellertid inte
strid eller risk, däremot presenteras MOT Juliette18. ÖB konstaterar vidare att internationella insatser
utvecklar såväl arbetsmetoder som interoperabilitet och bidrager därigenom starkt till Försvarsmaktens
reformering.
I årsredovisningen för 2008 domineras första sidan av ÖB:s förord dels av de ekonomiska bekymren, dels
av NBG. De internationella insatserna räknas upp på sidan två, men inte heller här med någon koppling till
strid eller risk. I årsredovisningen för 2010 präglas texten däremot av afghanistanförbandets förluster, men
de upprepade inslagen av strid berörs inte. I årsredovisningen för 2012 nämns i förordet upprätthållandet av
territoriell integritet och försvarsplanering före internationella insatser, och för de sistnämnda konstateras
endast att de har fortsatt lovordats och tacksamhet över att under året ha undgått förluster och större
skadeutfall. För årsredovisningen för 2014 sluts cirkeln. Fokus ligger på insatser nationellt eller i
närområdet, men internationella insatser nämns, bl.a. som viktiga för den fortsatta utvecklingen av våra
krigsförband.
Årsredovisningarna avslöjar således inte någon tydlig förändring i självbild hos organisationen som en följd
av afghanistaninsatsen. Det går emellertid att ana en utveckling mot mer betonande av väpnad strid och
nationellt/närområde från 2012 och framåt.
FOI noterar att i många av de för den särskilda analysen genomförda intervjuerna betonas att uppgifter och
miljö i Afghanistan bidragit till ett allvar som påverkat och professionaliserat Försvarsmakten och dess
personal. Det har givit en positiv kvittens på det vi kan och att materiel, utbildning och ledarskap håller
måttet (Göranson, 2016), nu kan vi agera i svåra miljöer och långt bort (Syrén, 2015), de har testats i strid,
annat självförtroende (Walldén & Gyhagen, 2016), att kunna verka i en farlig miljö, ha perspektiv, kunna
ta beslut under press, att operationer är komplicerade och mer än att slå en fiende (Pålsson, 2016),
officerare är mer professionella, soldater är bättre på mikrosituationer (Granander, 2016) och man måste
vara professionell i varje handgrepp och om du inte löser din uppgift så drabbas dina kamrater (Nilsson,
2016)
Även om dessa utsagor i sig själva inte kan tas som en absolut intäkt för en förändrad självbild, åtminstone
inte utan en fördjupad analys av bakgrund och substans, kan de ses som en indikation, särskilt mot
bakgrund av samstämmigheten. De beskriver en Försvarsmakt vars personal har testats i strid och som
soldater. Det kan ses som en bild av det insatta insatsförsvaret på individnivå.

18

MOT Juliette var ett MOT (Military Observation Team) bestående helt av kvinnlig personal.
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Också den militärstrategiska doktrinen kan ses som en del av Försvarsmaktens självbild, på en
organisatorisk nivå. Doktrinen från 2002 var fortfarande präglad av det nationella perspektivet och
erfarenheterna från det första Gulfkriget (systemchock, tyngdpunkter) och de dåvarande diskussionerna om
nätverksbaserat försvar. Internationella insatser var viktiga, men behandlades som en typ av operationer
bland andra som kan genomföras inom ramen för det militärstrategiska ramverkets begrepp och medel. Det
var fortfarande en Försvarsmakt som skulle lösa internationella uppgifter med nationella resurser.
(Försvarsmakten, 2002) Doktrinen från 2011 var däremot i högre grad präglad av internationell insatser,
inte bara som ett exempel på en typ av operationer utan använd som exemplifiering och konkretisering av
doktrinens begrepp och medel. Internationella insatser och irreguljär krigföring var i denna doktrin i högre
grad en normerande verksamhet. (Försvarsmakten, 2011b) I den senaste doktrinen har utvecklingen gått
hela varvet runt. Återigen är de grundläggande resonemangen generella, men relateras till olika typer av
konflikthantering (nationellt och internationellt). Till skillnad från doktrinen från 2002 är det internationella
och nationella i högre grad betraktade som olika sidor av samma mynt, och som lika naturliga uppgifter för
Försvarsmakten. Det internationella och det nationella flyter samman. (Försvarsmakten, 2016c)

Omvärldens bild av Försvarsmakten
SOM-institutet vid Göteborgs universitet har genomfört en tidsserie av analyser av svenskarnas förtroende
för Försvarsmakten. Sedan 2003 har balansmåttet (jämförelse mellan andelarna som är positiva respektive
negativa) varit negativt. Bottennoteringen kom 2008 då det hamnade på -22, möjligen som en effekt av
diskussionerna om svarta hål och kriget i Georgien. Så sent som 2013 låg det på -7.
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Diagram 1 Källa SOM-institutet. (Ydén, 2016)

Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF), och från år 2009, MSB har genomfört en serie av kartläggningar
av den svenska allmänhetens inställning i ett antal frågor kopplade till säkerhetspolitik, försvar och
krisberedskap. I dessa ges internationella insatser en mycket stor eller ganska stor betydelse för ett
trovärdigt försvar av 74 % av de intervjuade 2014. Under perioden 2007-2009 låg motsvarande siffra på
drygt 60 % för att efter 2010, då afghanistaninsatsen var som mest intensiv, öka till kring 70 %. På samma
sätt ökade andelen av de tillfrågade som ansåg att det är riktigt att sända svenska soldater utomlands från
56 % 2009 till 62 % 2011 (ingen undersökning 2010). Efter en nedgång 2012 och 2013 ligger nivån år
2014 återigen på 62 %. (MSB, 2015)
SPF och MSB har även frågat om inställningen till Sveriges engagemang i den Nato-ledda insatsen Isaf i
Afghanistan. Där stiger siffran från 33 % positiva 2007, till 40 % 2008 och 44 % 2009, en siffra som även
gäller 2011. Samtidigt varierar även andelen negativa från 31 % 2007, till 22 % 2008 för att sedan öka till
25 % 2009 och 28 % 2011. De positiva ligger således konstant på en relativt hög nivå under de mest
intensiva åren 2009 till 2011, medan de negativa ökar. 2014 har de positiva ökat till 48 % medan de
negativa har minskat till 26 %.
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Inställning till Sveriges deltagande i Isaf
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Diagram 2 Källa SPF och MSB undersökningar av opinionen 2007-2014.

Utifrån dessa siffror görs här tre huvudsakliga observationer. Den första är att förtroendet för försvaret och
Försvarsmakten inte har påverkats negativt av insatsen i Afghanistan på ett sätt som är synligt i
undersökningarna. Den andra är att synen på internationella insatsers betydelse för ett trovärdigt försvar
ökar i samband med den svåraste perioden i Afghanistan. Den tredje är att efter en ökning 2008/09, då den
negativa utvecklingen i insatsområdet tar fart, har stödet för insatsen i Afghanistan legat relativt stabilt
kring 40-45 %. Det märks inte någon tydlig minskning av stödet efter de tre stupade soldaterna 2010.
Samtidigt minskade intresset för frågor rörande Sveriges försvar under denna period. Medan 47 % hade ett
ganska eller mycket stort intresse 2007 och 50 % 2008, sjönk siffrorna till 45 % 2009 och 41 % 2011.
Däremot är andelen ganska eller mycket intresserade år 2014 uppe på 57 %. Detta antyder att intresset för
Försvarsmakten inte följer det mediala fokuset för en enskild internationell insats. Istället tycks det finnas
andra faktorer vilka är mer styrande för intresset. Detta skulle t.ex. kunna vara frågor primärt relevanta i
den nationella kontexten, som t.ex. spänningar och konflikter i svenskt närområde.
Försvarsmaktens kommunikationsavdelning ser en risk att intresset för Försvarsmakten minskar när
kommunikationen om internationella insatser minskar. Internationella insatser ses, liksom stöd till
samhället, mer konkreta och tydliga i sina resultat än nationellt försvar och därmed lättare att kommunicera.
Underrättelseoperationen 2014 utgjorde här ett trendbrott och i motsats till tidigare så kunde nu ett positivt
samband ses mellan kontakt med nyheter om Försvarsmakten och förtroende för Försvarsmakten. (Forss,
2016)

Slutsatser – bilden av Försvarsmakten
Det vore missriktat att utifrån ovanstående underlag dra långtgående slutsatser avseende hur insatsen i
Afghanistan har påverkat den interna självbilden respektive omvärldens syn på Försvarsmakten och dess
roll. Detta beror inte endast på avsaknad av obrutna tidsserier av undersökningar med relevant fokus. Andra
samtida insatser, som t.ex. fartygsinsatsen utanför Somalias kust och flyginsatsen över Libyen, har med stor
sannolikhet också påverkat, liksom NBG. Vidare antyder undersökningarna av allmänhetens förtroende och
intresse för Försvarsmakten att bilden av Försvarsmakten också har påverkats av helt andra faktorer än
insatser, t.ex. rapportering om dålig ekonomi, bristande förmåga och konflikter i närområdet.
Det är dock möjligt att utifrån ovanstående ställa upp några hypoteser. En första sådan hypotes är att
afghanistaninsatsen har påverkat självbilden i huvudsak positivt genom att bekräfta Försvarsmaktens och
personalens förmåga även i svåra situationer, vilket avspeglar sig i en ökad tilltro till den egna förmågan i
rollen som soldat. Fokus i självbilden på förmåga till strid, åtminstone på lägre nivå, har ökat.
En andra hypotes är att omvärldens (allmänhetens) förtroende för Försvarsmakten och dess personal har
påverkats positivt av insikt om att det svenska förbandet och svenska soldater framgångsrikt har hanterat
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svårigheter och risker av en karaktär som inte varit närvarande på samma vis i tidigare insatser. Det kan till
och med vara så att bevisad förmåga till strid i sig är förtroendeskapande. Samtidigt är det inte säkert att
opinionen sätter likhetstecken mellan förmåga att lösa uppgifter i internationella insatser med förmåga att
lösa uppgifter nationellt.
En tredje hypotes är att rapporterna avseende återkommande stridshandlingar och förluster inneburit att
insatsen i Afghanistan på ett mer genomgripande vis än andra insatser har präglat bilden av
Försvarsmakten. Antalet artiklar som berör insatsen i Afghanistan (se underbilaga 13) pekar mot att
insatsen under de mest intensiva åren kom att bli ett dominerande tema avseende Försvarsmakten. Detta
förstärks om även de mer djupgående skildringarna av insatsens vardag och verklighet som presenterades i
böcker och tv-serier under denna period vägs in. Samtidigt kan noteras att intresset för frågor rörande
Sveriges försvar minskar under samma period, varför det djupare genomslaget av medierapporteringen på
omvärldens bild av Försvarsmakten är oklart.
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Underbilaga 3 Personalförsörjning
Sverige bidrog under perioden från januari 2002 till december 2014 med enheter av olika typ och storlek
till Isaf-insatsen i Afghanistan. Under denna period skiftade Isafs sammansättning, uppgifter och
uppträdande och därmed även förutsättningarna för det svenska bidraget. Detta påverkar analysen av hur
insatsen har påverkat Försvarsmaktens personalförsörjning. I analysen måste dessutom vägas in övriga
insatser som pågick före, under och efter förändringarna i personalförsörjningssystemet.

Metod
För att kunna identifiera eventuella påverkansfaktorer har undersökningen utgått från de officiella
dokument som har producerats inom och utom Försvarsmakten. Detta för att få en bild av vilka
förutsättningar som har legat till grund för besluten. Därefter har olika statistiska underlag studerats för att
identifiera eventuella mönster inom personalområdet avseende tillgång-, avgång-, inflöde- och/eller
utflödessiffror. De statistiska underlagen är företrädesvis från efter 2008, av tre skäl. För det första på grund
av tillgänglig data utifrån PRIO19s införande, för det andra på grund av att det före 2008 inte fanns anställda
soldater på samma sätt som därefter kom att utvecklas och för det tredje för att den allomfattande plikten att
tjänstgöra utomlands infördes först 2011. De två sistnämnda skälen innebar att förbanden som skickades till
insatser mer eller mindre var sammansatta ad hoc20. Det fanns delar som var rekryterade från en och samma
utbildningsomgång men det går inte säga att det var ett samövat och samutbildat förband som ryckte in till
utbildning inför insats.
För att kunna analysera hur personalförsörjningen har påverkats av afghanistaninsatsen har, i denna studie,
allmänna delar om personalförsörjning och organisationsutveckling utifrån det nationella behovet
avgränsats bort. Detta för att det allt för ofta sätts likhetstecken mellan Försvarsmakten och armén
respektive insatser och armén.

Historik innan 2008
Man ska inte överskatta afghanistaninsatsens påverkan på Försvarsmakten i det stora men inte heller
underskatta insatsens påverkan på enskilda delar.
En åsikt som ofta vädras i samband med diskussioner om övergången från värnpliktsystemet till ett
frivilligt försvar är att orsaken till förändringen var insatsen i Afghanistan. Men även om insatsen i
Afghanistan korrelerar i tiden med införandet av frivilligheten visar en djupare analys att det inte går att
härleda något samband mellan denna förändring och någon specifik insats, vare sig i Afghanistan eller
annorstädes. Istället handlar det om en ny roll för Försvarsmakten. Detta gäller även när man ser till de
enskilda rotationerna som genomförts: Olika förhållanden inför, under och efter respektive insats
tillsammans med de förhållanden som rådde i organisationen i övrigt innebär att det är svårt ta fram
slutsatser som är generella för alla rotationer.
Dåvarande ÖB Håkan Syréns underströk att en av förutsättningarna för ett förändrat
personalförsörjningssystem inom Försvarsmakten var att komplexiteten i de internationella insatserna har
ökat vilket leder till att de svenska förbanden som skickas ut internationellt måste ha bästa möjliga
förutsättningar för att lösa svåra uppgifter i komplicerade miljöer. Detta inkluderade, enligt Syrén, ett
förändrat synsätt på alla delar som ingår i Försvarsmaktens förmågeuppbyggnad. (Syrén, 2004, p. 19f) Det
handlar om att förändra Försvarsmaktens förbandsproduktion utifrån en ny verklighet för Försvarsmakten.
Vilka insatser som utgör denna verklighet skiftar men insatsen i Afghanistan sågs av Syrén, i kraft av sin
komplexitet, som särskilt präglande. (Syrén, 2007, p. 18ff)
I samband med Försvarsmaktens arbete perspektivstudien för 2005-2009 genomfördes beräkningar på
vilken storlek det så kallade magasinet21 skulle behöva ha för att kunna medge rekrytering till

19

Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem.
Även om anställda GSS och internationell tjänstgöringsplikt infördes först 2010/11 så hade det funnits anställda soldater bl.a. i
NBG redan tidigare och tjänstgöringsplikt för anställda från 2004.
21
Magasinet bestod av utbildade men hemförlovade värnpliktiga.
20
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internationella insatser i den omfattning som den politiska ledningen angivit (2 000 soldater i insats).
Resultaten av dessa beräkningar visade att med sjunkande värnpliktskullar så skulle det vara svårt att
antalsmässigt nå dessa nivåer med hjälp av den på frivillighet grundade magasinsrekryteringen.22 Dessa
beräkningar fokuserade dessutom endast på volymer – om analysen dessutom hade tagit hänsyn till
kompetensaspekten, d.v.s. behov av specifika kompetenser – hade resultaten troligen pekat på än svårare
utmaningar.

Historik efter 2008
Efter beslutet om att sätta upp NBG 08 förändrades synen på personalförsörjningen för Försvarsmakten.
Det var emellertid inte NBG 08 per se som ledde fram till denna förändring. Anledningen var istället att det
under en period hade funnits två parallella system: Dels ett med anställda soldater (beredskapsförband som
NBG) och dels ett med värnpliktiga. Till del hade förändringen således redan ägt rum, och etablerat ett fait
accompli. Den utredning av personalförsörjningen som presenterades 2009 konstaterade bl.a., i likhet med
Håkan Syrén några år tidigare, att komplexiteten i insatser ökar vilket kräver att personalen som skickas ut
ges tillräckliga förutsättningar för att kunna lösa sina uppgifter. (Utredningen om totalförsvarsplikten,
2009)
Tillgången till underlag för analys, utifrån beslut och planeringar, inom personalområdet är ett problem i
och med att fokus över perioden mestadels har varit på vilket antal officerare, specialistofficerare och
soldater som ska produceras och inte på vilka specifika kompetenser som behövs över tid.

Personalflöde
Det finns olika aspekter på personalförsörjning att analysera ur statistiken. En aspekt är personalflöden
volymmässigt d.v.s. tillgång till olika personalkategorier och den utveckling som skett inom dessa, kopplat
mot respektive organisationsenhet och vid vilken tidpunkt dessa har varit under förberedelser för eller i
insats. En annan aspekt är att också undersöka flödet mellan förband av redan anställda individer i samband
med insatser.
I början av perioden för Isaf-insatsen skedde rekryteringen av soldater till insatser utifrån den traditionella
metoden att annonsera, rekrytera från inneliggande kullar samt att i vissa fall ringa runt till soldater som
officerare kände sedan värnpliktstiden. Officerarna kom i huvudsak från det upprättande förbandet men
med ett påtagligt flöde in från andra förband och från civila. Undantagen från denna metod var
beredskapsförband som t.ex. NBG 08 och den strategiska reserven vilka kom att bestå av anställda soldater.
I och med övergången till förband med endast anställda soldater från år 2010 kunde stommen i rotationerna
i allt högre grad komma från ett och samma förband.
Emellertid motsvarar behovet av kompetenser för en insats inte fullt ut hur ett utsändande förband är
organiserat på hemmaplan. Det finns därför ett behov av flöde mellan förbanden. Samtidigt är det i
dagsläget svårt att få en samlad bild över kompetenssammansättningen i krigsförbanden,
organisationsenheterna, och behovet i insats varför det inte går att säga att det finns kompetensbrister eller
brister i antal inom vissa kompetenser annat än via enskilda uppfattningar. Sådana uppfattningar ska
naturligtvis tas på största allvar, men risken med att inte ha en helhetsbild är att organisationen
överanvänder de som man säkert vet har rätt kompetens och inte använder sig av den kunskap som finns i
hela organisationen. Ett sådant överutnyttjande av viss personal innebär många gånger att det kommer att
saknas personal för att bygga upp kompetenstillgången för framtida behov i och med att det sker en
undanträngning av tillgänglig tid till utbildningsinsatser.
Soldater (GSS)
Under perioden fram till 2013 fanns inte kategorin GSS i PRIO. Tidigare användes beteckningarna
Beredskapssoldat, Förstärkningssoldat och för internationella insatser, ATII (arbetstagare internationella
insatser). Denna uppdelning i flera olika benämningar innebär problem vid analyser av flöden inom och
mellan förband. Det blir också svårt att följa upp och få en helhetsbild på hur flödet ser ut inom en enskild
kategori. Statistiken visar att under perioden 2008-2015 sker det en viss nedgång av antalet anställda
22

Pliktlagen medgav inte att utbilda förband direkt mot tjänstgöring utomlands.
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soldater på respektive förband efter genomförd insats i Afghanistan. Detta är dock inte specifikt för Isaf
utan samma effekt kan noteras även efter andra insatser. Under perioden 2010-2015 så är effekten oftast
återställd efter ett till två kvartal. Detta är emellertid inte detsamma som att det inte har funnits mer
långsiktiga negativa effekter. För att avgöra det måste siffrorna relateras till den målsättning för
personaltillväxt som respektive förband har haft för respektive år som mycket väl kan vara högre än ett
återtaget läge på samma nivå som inför insats.
De långsiktiga negativa effekterna verkar inte vara ihålliga för förbanden i det stora även om det kan vara
problem på individ/kompetensnivå. För att få ett hum om hur det kan se ut har en undersökning gjorts på
några förband för att se hur individer flödar inför en insats och var dessa individer tar vägen sedan.
Resultatet visar att mellan ca 55-95 % av de som, inför en insats, gått till ett förband från ett annat inte
stannar kvar efter insatsen. Flertalet går, inom två-fyra kvartal, tillbaka till sina tidigare förband, slutar helt
eller går till andra förband. Dessa personer kan också ha bytt kategori och på så sätt fallit ur statistiken för
respektive förband.
På de förband som periodvis har haft höga avgångssiffror har det genomförts särskilda uppföljningar av de
som slutat på egen begäran. Dessa uppföljningar visar att det ofta handlar om personal vilken har gjort ett
antal insatser under relativt kort tid.23
Till exempel hade K3 under första delen av 2012 avgångar på ca 40 %. Av dessa hade lejonparten (83 %)
genomfört minst en mission och mer än hälften (54 %) två eller fler missioner. Under samma tidsperiod
hade även P4 och Trängregementet stora avgångar (ca 25 % respektive ca 20 %). På dessa
organisationsenheter var dock andelen med missionsbakgrund av de som slutade betydligt lägre, 34 %
respektive 27 %.
Med beaktande av att K3 kan antas ha en mer operativ verksamhet och genom att rensa för de som har gjort
flera insatser framgår att förhållandena för förbanden är tämligen lika. För den personal som inte genomfört
någon insats ligger emellertid K3 betydligt lägre vad gäller avgångar jämfört med de två andra studerade
förbanden. Ett sådant flöde efter ett flertal missioner kan då ses som normalt, inte minst utifrån de
planeringsförutsättningar som låg i perspektivplaneringen där uttaget av personal till internationell
tjänstgöring var satt till tre perioder om sex månader vardera under en fem-års period. (Försvarsmakten,
2007c)
Yrkesofficerare (Specialistofficerare och Officerare)
Under tidsperioden när afghanistaninsatsen var den enskilt största kontinuerliga insatsen går det att se ett
ökat personalflöde för yrkesofficerare (officerare och specialistofficerare) till de förband som ska sätta upp
en kontingent. Flödet minskar efter insats till samma nivåer som tidigare. Detta kan ha att göra med ett
flöde mellan de olika uppsättande förbanden av personal som följer med insatserna utifrån ett
kompetensbehov.

23

Försvarsmakten, Personalläget i FM, augusti 2012.
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Diagram 3 Flöde av yrkesofficerare mellan organisationsenheter

Ur bilden ovan kan noteras att det inför insatser sker ett flöde av yrkesofficerare till de uppsättande
organisationsenheterna. Dessa flöden, vid insatser, spänner över fler förband än vad som är normalfallet.
Vid både K3 och I19 så ligger antalet förband som det flödar in från på i genomsnitt fem olika förband per
kvartal (det är i stort sett samma förband över tid). Vid insatser kommer personalen däremot från ett
tjugotal olika förband samtidigt som de närstående förbanden levererar betydligt fler än i normalfallet.
Vid analys av vad som händer över tid inom yrkesofficerskategorin krävs det studier på kompetensnivå för
att bedöma om personalflödena är signifikanta eller inte. En stor utmaning är då att det är svårt att
identifiera och följa upp personal utifrån vilken kompetens de har annat än via deras befattningsnamn i
insatsen. Det går inte heller att på ett rationellt sätt analysera vilka individer i organisationen som har en
viss kompetens för att se om vissa kompetenser är en trång sektor för Försvarsmakten som helhet.

Övriga uppföljningar
Vid uppföljning av specifika kompetenser som behövs i insatser och en jämförelse mot vad som finns inom
organisationen hemma framkommer att många kompetenser finns utspridda på ett antal funktionsförband.
Dessa är dimensionerade efter de uppgifter som finns i krigsorganisationen vilket gör att de måste ta hjälp
av kompetensmässigt närliggande förband för att lösa uppgifterna i insats.
Organisationsutvecklingsarbetet under perioden 2009 till 2013 har inte (fullt ut) tagit hänsyn till behoven
av tillräcklig dimensionering för att kunna lösa behoven i insats. Markstridsskolan konstaterar i sin rapport
över erfarenheter från Afghanistan (Markstridsskolan, 2015, p. 28) att det finns skillnader i vad som finns
på hemmaplan i form av förband, kompetenser, utbildning, etc. jämfört med vad som krävs vid insatser.
Denna erfarenhetsanalys berör däremot inte behovet av kompetens utifrån ett organisatoriskt perspektiv,
förutom att det noteras att det finns personalbrist avseende erfarenhetsinhämtning.
Skillnader i behov för det nationella försvaret och insatser (här primärt Isaf) återfinns även inom områden
som i Sverige kan utföras av civila men som i insatser många gånger har utförts av personer med militär
grad (exempel på detta är läkare, HR-chef, jurister etc.). Man kan då felaktigt klassa dessa som militära
befattningar vid uppföljningar.
Behov och användning av kvinnlig personal beskrivs som positivt i Markstridsskolans rapport, men man
kan inte se att det i de förband som primärt använts för insatser har gett någon större effekt på andelen
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kvinnor. Bortsett från de mindre rotationerna som skedde mellan 2002-2005 är andelen kvinnor i
genomsnitt endast 8-9 %.
Vid erfarenhetsgenomgångar vid insatser identifieras ofta behov av ny, annan eller förändrad materiel för
att kunna lösa de problem som kontingenten har uppfattat. Emellertid ställer denna typ av förändringar
också krav på förändring eller utökning av kompetens, vilket inbegriper behov av förändringar i
organisation, utbildning och övning. (Markstridsskolan, 2015) Hur detta ska åstadkommas förutsätts ofta
tas om hand av det ordinarie organisations- och/eller produktionsarbeten som sker över tid.

Slutsatser
Ur underlagen går det att identifiera viss påverkan av insatser på personalförsörjningen. Att hävda att denna
påverkan beror på en specifik insats leder emellertid tanken fel. En av de viktigaste slutsatserna avseende
den förändring som Försvarsmakten genomgått under tiden för afghanistaninsatsen är att soldaterna har
blivit mer professionella tack att vare den erfarenhet som de tillskansat sig nu finns kvar som ett
organisatoriskt minne. Detta ger förutsättningar till bättre förband. Frågan som kan ställas är om
Försvarsmakten har haft tillräckligt med resurser för att följa upp, utvärdera och implementera detta fullt ut.
Det kortsiktiga svaret på vad insatsen i Afghanistan har inneburit för Försvarsmaktens personalförsörjning
av yrkesofficerare är ett inflöde till förbanden både externt från det civila samhället och internt inom
Försvarsmakten från andra förband. Dessa nivåer på flöden är dock inte stadigvarande utan stabiliseras
något år efter insatsen på tidigare nivåer. Under perioden har det sammanlagda inflödet av officerare till
Försvarsmakten inte nått upp till de volymer som varit planerat vilket leder till att det ute på förbanden
finns brister i tillgången på personal. Detta gör det svårt att fullt ut kunna bibehålla den kompetensbredd
som krävs för en insats med så pass många rotationer som varit aktuellt under Afghanistan-insatsen. Inom
flera områden har Försvarsmakten levt på en redundans som kommer av en minskande
försvarsmaktsorganisation. Detta kommer i framtiden att bli allt svårare.
En stor utmaning i analysen av olika aspekter av påverkan på personalområdet är att det är svårt att dra
slutsatser utifrån det data som finns. Det finns många anekdoter utifrån personalhändelser men det är
generellt svårt att med hjälp av kvantitativ data visa på någon reell organisationspåverkan på grund av
dessa, utifrån ett större perspektiv,. Genomgång och uppföljning av hur personalförsörjningen har påverkats
av olika händelser stöter på en hel del problem i form av att data inte är strukturerad för att kunna få en
helhetsbild av personal-och kompetensflödena. Det är inte möjligt att genomföra för en strukturerad
uppföljning personalflöden, utbildningsbehov etc. vid uppsättandet av insatserna. Strukturen har inte
funnits i systemet för att kunna följa personer över tid. Vilket kan visas i att det finns individer som gjort
flera insatser efter varandra för flera olika organisationsenheter, detta innebär att det finns risk att personer
överutnyttjas eller att det finns brister i tillgången på specifika kompetenser som inte åtgärdas. Det finns
även en risk för att personalförsörjning av insatser sker på liknande sätt som tidigare, d.v.s. utan att använda
sig av samövade förbandsenheter.
Det ska dock påpekas att i och med införandet av PRIO så har Försvarsmakten idag en bättre uppföljning
av vilka som har gjort internationella insatser, vilket bl.a. används i forskningen och utvecklingen inom
veteranområdet. Det finns således bättre förutsättningar för flödesanalyser i framtiden. Försvarsmakten har
också tidigare haft en kunskap om de enskilda insatserna styckevis och delt, problemet ligger i att kunna
sammanställa en helhetsbild och inte bara antal.
För att följa upp utvecklingen av personaltillgången över tid inom Försvarsmakten så krävs också ett mer
långsiktigt perspektiv. Vissa år kan inflödet till eller avgångar från ett förband vara höga men sett till
orsaker så finns det rimliga förklaringar till dessa (se exemplet K3 ovan). På längre sikt kan flödena
tvärtom vara stabila. I och med att det sker ett flöde mellan förband inför insatser som är något förhöjt
behöver Försvarsmakten följa upp detta för att säkerställa att utvecklingen av de olika krigsförbanden inte
hamnar på efterkälken. Om individer flyttar mellan förband för att delta i insatser riskerar detta att urholka
det ursprungliga förbandet. Individen blir en bättre soldat men förbandet måste utbilda en ersättare vilket
ger en nedgång i förbandets förmåga. Kortsiktigt kan det naturligtvis finnas poänger med att ta in kunnig
personal för att lösa en uppgift (läs insats) men produktionen av ny kompetens kan då bli lidande.
För att kunna ta om hand de erfarenheter som görs avseende behov av ny materiel, ny träning/utbildning
eller ny/mer kompetens måste Försvarsmakten ta hänsyn till personalförsörjningen. Antingen behöver
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denna anpassas till de behov som identifieras som viktiga eller så behöver uppgifterna anpassas till den
personal Försvarsmakten har att tillgå. Det förstnämnda kräver strategiska beslut och det sistnämnda
övervägande taktiska beslut. För att bygga upp och bibehålla kompetenser krävs långa ledtider och en
stabilitet i organisationsarbetet. Försvarsmakten skulle t.ex. kunna ta tillvara på de erfarenheter avseende
personal- och kompetensfrågor som görs i samband med insatser tillsammans med universitet/ högskolor
och andra forskningsinstitut och därigenom påbörja en starkare forskningsansats inom
personalförsörjningsområdet. Som exempel kan nämnas den forskning som sker på Karolinska institutet om
veteraners hälsa.
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Underbilaga 4 Materielförsörjning och logistik
Insatsen i Afghanistan innebar att Försvarsmakten blev engagerad i en operation vars hotnivå, intensitet och
storlek ökade successivt. Sammanlagt stupade fem soldater och svensk trupp befann sig i väpnad strid
och/eller under beskjutning vid närmare 200 tillfällen.
När en insats karaktär förändras på detta vis över tiden så uppstår ofta nya materielbehov för att förbandet
ska ha de förmågor och system som behövs för att möta hotbilden och motståndarens beteende. Logistik,
underhåll och reservdelsförsörjning måste på motsvarande sätt anpassas till den miljö som råder. I insatsen
i Afghanistan förändrades behoven av rörlighet, verkan och skydd. Det var fienden som definierade kraven
(Intervjuad Försvarsmakten).
Denna studie består av fyra fallstudier avseende materielförsörjning och övergripande logistik i anslutning
till Afghanistaninsatsen.

Urval
FOI har valt att studera följande tre anskaffningar som fallstudier avseende materielförsörjning för
Afghanistaninsatsen:
-

Helikopter för MEDEVAC (helikopter 16)

-

Terrängbil 16 (Galten)

-

Kroppsskydd 12 (Kroppsskydd 12)

Urvalet av fallstudier har framförallt baserats på att de samtliga tre representerar exempel på hur förmågeoch materielbehov samspelar i takt med att insatsens karaktär ändras. Anskaffning av terrängbil 16 och av
helikoptrar kom direkt att drivas av insatsen i Afghanistan. Anskaffningen av kroppsskydd var däremot en
planerad anskaffning som hade initierats 1999, avbrutits 2005, men som återupptogs 2009 under
Afghanistaninsatsen. Alla tre anskaffningar kom att hapåverkan förbandens agerande, vilket visas senare i
texten.
Vad gäller logistiken så är perspektivet de övergripande processerna för logistiken, så där har inget
egentligt urval skett. Dock så redovisas specifika erfarenheter för logistiken kopplat till de tre
anskaffningarna
I denna studie så beskrivs frågor kring materielförsörjning så som de var beskrivna och organiserade innan
reformen för en omdaning av försvarslogistiken. I den mån det är relevant, kommer reflektioner att
utvecklas kring hur erfarenheter från Afghanistaninsatsen har kommit att påverka utvecklingen av dagens
samordnade materielförsörjning, militära förmågor och logistik.

Metod
Studien är i huvudsak baserad på intervjuer samt analys av tidigare dokumentation och studier (se
källförteckning). Den viktigaste datainsamlingen har emellertid genomförts i form av intervjuer med
respondenter inom i första hand Försvarsmakten och FMV, men även inom FOI och industrin. De personer
som har intervjuats är de som föreslagits av Försvarsmakten eller FMV, och i vissa fall andra som har
identifierats av FOI.
För denna underbilaga har sammanlagt sexton personer intervjuats: åtta från Försvarsmakten, fem från
FMV, två från FOI och en från industrin (BAE Systems Hägglunds).
Respondenterna har beretts möjlighet att godkänna eventuella citat och kvalitetssäkra texten genom att läsa
igenom och påpeka eventuella felaktigheter.

Vad är materielförsörjning och logistik?
Materielförsörjning avser processen för hur anskaffning av materiel och system till Försvarsmakten
genomförs. Processen avgränsas emellertid inte enbart till själva inköpsbeslutet, utan inbegriper även den
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analys och de processer som leder fram till anskaffningsbeslutet, inklusive analys av vilken materiel som
ska anskaffas och hur.
Verksamhetsområde Anskaffning och logistik inom FMV har till huvuduppgift att såväl inom som utanför
Sveriges gränser tillse tillgänglighet av materiel för Försvarsmakten och dess förband. I uppgiften ingår att
kontinuerligt följa upp materielens status och initiera de underhållsåtgärder som behövs, samt det
långsiktiga ansvaret för vidmakthållande av materielen. (FMV, 2014) En samordnad, eller allomfattande,
försvarslogistik är paraplybegreppet för det samlade ansvaret för anskaffning och logistik.
Materielförsörjningen inbegriper också de strukturer som används för att själv utveckla teknologier, system
och applikationer. FMV utgör genom sitt anskaffningsansvar och sin systemförståelse ett viktigt
komplement till Försvarsmakten i den svenska materielförsörjningen. FOI är en annan pusselbit som bidrar
med försvarsforskning och med förmåga att kunna bedöma teknologier, samt att bistå i upphandlingar och
konceptfaser.
Den svenska materielförsörjningen var under lång tid en i hög utsträckning inomsvensk företeelse, där en
stor del av anskaffningen gick till svensk försvarsindustri. Våren 2007 lanserade dock Försvarsmakten och
FMV gemensamt en Materielförsörjningsstrategi. (Försvarsmakten, 2007b) I denna strategi underströks att
egenutveckling av materiel skulle minska till förmån anskaffning av redan utvecklad materiel.
Regeringen fattade 2008 beslut om att spara ca 2,8 miljarder kr i försvarets materielförsörjning under en
treårsperiod. Den s.k. Genomförandegruppen inom Regeringskansliet genomförde därför under 2008 ett
arbete för att ta fram förslag på hur resurser skulle kunna frigöras från materielanskaffningen under 20092011 för att överföras till operativ verksamhet. Besparingarna skulle inte påverka förmågebredden, och köp
av färdigutvecklad materiel skulle främjas framför utveckling av materiel. Riksrevisionen granskade
konsekvenserna av detta arbete och konstaterade att det medfört vissa brister i Försvarsmaktens
insatsförmågor (Riksrevisionen, 2012). Regeringen delade dock inte Riksrevisionens bedömning att
Försvarsmaktens operativa förmåga hade påverkats negativt. (Regeringen, 2012)
Våren 2009 presenterades inriktningspropositionen Ett användbart försvar, i vilken ett viktigt fokus var att
förbandens användbarhet, tillgänglighet och flexibilitet skulle öka. I propositionen definierades också
Principer för materielförsörjningen. Dessa principer hade i stor utsträckning samma anda som
Materielförsörjningsstrategin. Propositionen underströk dock tydligare att förbanden ska vara tillgängliga
och insatsberedda, att materiel tillgänglig i tid är viktigare än att ställa höga och för Sverige unika krav på
materielen, samt att vidmakthållande av befintlig materiel måste öka i omfattning för att minska
kostnaderna (Regeringen, 2009a). Budgetpropositionen för 2010 lade också fast sparbeting på personal-,
logistik- och materielsidan, samt för stödverksamheter för att därigenom överföra medel från
materielanskaffning till insatsverksamhet.
Försvarsmaktens internationalisering hade vid denna tid pågått sedan tidigt 00-tal. Insatsen i Afghanistan
blev på många sätt ett primärt fokus för denna internationalisering och kom därför att prägla
Försvarsmakten. Det faktum att hotbild och risker eskalerade under insatsens gång, ökade brådskan med att
åtgärda uppkomna brister i insatsens materiel.
I en utvärdering som genomfördes 2010 av FOI konstaterades att retoriken inom Försvarsmakten hade
påverkats av ett allt överskuggande fokus på internationella operationer. I praktiken innebar detta att även
vid anskaffning av materielsystem vilka knappast hade ett internationellt fokus eller kunde förväntas
användas i Afghanistan (t.ex. brobandvagn) så formulerades motiven för anskaffningen i termer av nytta
för internationella insatser och Afghanistan. (Axelson, et al., 2011)
I juni 2012 beslutade regeringen att en del av de försvarslogistiska tjänsterna inom Försvarsmaktens
logistikförband (FMLOG) skulle föras över till FMV. Det var det första steget i en omfattande reform för
att renodla fördelningen av uppgifter och ansvar mellan de båda myndigheterna. Syftet var att därigenom
skapa en mer ändamålsenlig beställar- och utförarorganisation för materiel- och logistikförsörjning, samt att
frigöra resurser från stödverksamheten så att de kunde användas till uppbyggnad av Försvarsmaktens
insatsorganisation. Under 2012-2015 genomfördes denna reform av försvarslogistik och
materielförsörjning. Försvarslogistik kom att bli ett överordnat begrepp, vari
materielförsörjning/anskaffning ingår. Ökade krav ställs på tillgänglighet för förband. Reformen har syftat
till att skapa en ”allomfattande försvarslogistik”.
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Rysslands angrepp på Georgien 2008, och därefter den ryska annekteringen av delar Ukraina 2014, kom att
utgöra väckarklockor för utformningen av det svenska försvaret, där behovet av ett nationellt försvar åter
aktualiserades. I och med Isafs avslut 2014 och inriktningspropositionen 2015 så har en återuppbyggnad av
det nationella försvaret blivit främsta fokus. Detta har bl.a. inneburit ett förnyat fokus på att se över
försvarslogistikens försörjningskedjor och reservmaterielförsörjning.

Undersökning: Anskaffning
I studien av de tre olika anskaffningarna behandlas följande frågor:
-

Vilket behov av förmågeändring uppstod eller identifierades i Afghanistan?

-

Vilken anskaffning gjordes?

-

Uppfylldes förmågemålet?

-

Hur påverkade den nya förmågan förbandens agerande i Afghanistan?

-

Vilka förmågeförändringar, positiva eller negativa, har anskaffningarna medfört?
o

För det nationella invasionsförsvaret?

o

För insatsförsvaret till internationella operationer?

-

Har undanträngningseffekter skapats som en följd av anskaffningar för Afghanistaninsatsen? Med
undanträngningseffekter avses att andra anskaffningar och vidmakthållanden av förmågor och
materielsystem har skjutits på framtiden, nedgått i ambition eller strukits helt som en följd av
genomförda anskaffningar.

-

Hur har den övergripande materielförsörjningsprocessen påverkats av Afghanistaninsatsen?

Helikopter MEDEVAC
De svenska nationella MEDEVAC-resurserna i Afghanistan bestod fram till ankomsten av helikoptrarna av
ambulanser, som med tanke på avstånd och vägkvalitet ofta var otillräckligt för att kunna innehålla
tidskraven för att erhålla kvalificerad vård. Ofta definieras kraven i form av the golden hour, kvalificerad
vård inom en timme. Via andra truppbidragande stater hade Sverige dock tillgång till flygburen
MEDEVAC. Att förlita sig på andra stater ansågs emellertid inte som en tillfredsställande lösning för de
svenska enheterna. (Militärhelikopterutredningen, 2010), (intervju FOI)
År 2001 beslutade Sverige att anskaffa en anpassad version av helikopter NH90 (i Sverige betecknad
helikopter 14). Den skulle bl.a. fungera som helikopter för MEDEVAC. Helikopter 14 kom dock att bli
kraftigt försenad, bl.a. beroende på de speciella anpassningar som Sverige och Försvarsmakten ställde krav
på, men även på grund av problem hos tillverkaren att utveckla vissa unika förmågor hos helikoptern.
(Militärhelikopterutredningen, 2010), (intervju FOI)
2006 beställdes därför en modifiering av tre stycken helikopter 10B för att användas i NBG 08. Även denna
leverans kom emellertid att bli kraftigt försenad och helikoptrarna stod inte färdiga i tid för beredskap i
NBG. När helikopter 14 blev än mer försenad beslutades det 2009 att samma tre helikoptrar 10B skulle
modifieras för att kunna användas i Afghanistan. Det helikoptersystem (helikopter 4) som fanns operativt
för MEDEVAC i Försvarsmakten efter att ha modifierats för att ersätta helikopter 10B i NBG 08 befanns
inte motsvara kraven i Isaf. Eftersom helikopter 10B på grund av sin låga numerär bedömdes kunna vara på
plats endast i två år stod det klart att behov fanns av ett annat helikoptersystem. Det behövdes en ”gapfiller” för MEDEVAC under tiden mellan helikopter 10 och helikopter 14.
Regeringen beslutade därför den 1 juli 2010 att anskaffa ett helt nytt helikoptersystem. Det skulle vara ett
beprövat helikoptersystem, och svenska särlösningar och –krav skulle minimeras (helst undvikas). Den 8
juli togs ett regeringsbeslut att FMV skulle få göra avsteg från upphandlingslagstiftning. Efter genomförd
marknadsanalys kom valet att stå mellan ett franskt helikoptersystem (EC725 Caracal) tillverkat av
Eurocopter och ett amerikanska system (UH-60M Black Hawk) tillverkat av Sikorsky. Båda helikoptrarna
befanns uppfylla målbilden, men Sikorsky-upplägget ansågs medföra lägst risk och bäst utbildningsvillkor.
I de två alternativ som jämfördes ingick också den långsiktiga underhålls- och vidmakthållandelösningen.
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Ett annat motiv som enligt FMV fanns med i bedömningen var att den amerikanska helikoptern medförde
Nato-interoperabla sambands- och kommunikationssystem. Under utvärderingsarbetet fanns en
”Koordineringsgrupp helikopter 16” med representation på hög nivå från Försvarsmakten och FMV.
Gruppen arbetade från maj 2010 till dess att helikoptrarna var operativa i april 2013. Inledningsvis
genomfördes möten varje vecka och därefter varannan. Uppgiften var ömsesidig rådgivning och att tillse att
respektive myndighet tog beslut till stöd för det gemensamma målet.
I början av 2011 inleddes slutförhandlingar med amerikanska myndigheter om en forcerad anskaffning av
Black Hawk-helikoptrar, modell UH-60M. Beslutet innebar att regeringen reserverade 4,7 miljarder kronor
ur försvarsanslaget för anskaffning och drift fram till 2020. De fyra första helikoptrarna (av sammanlagt
15) överlämnade till FMV på Sikorskys fabrik i november 2011. I december var de på plats hos FMV på
Malmslätt i Linköping, och den formella överlämningen till Försvarsmakten skedde i januari 2012. Sedan
följde en period med utbildning och certifiering. Den 15 april 2013 var helikoptrarna fullt operativa (FOC –
full operational capability) i Isaf. MEDEVAC-förmågan fanns därmed på plats möjliggörandes en
långvarig insats med Helikopter 16 till och med 2020.
Försvarsmakten fastställde 2010 de olika kategorier av MEDEVAC (Medical Evacuation) och CASEVAC
(Casualty Evacuation) som gäller, baserat på Natos standard (STANAG) (Försvarsmakten, 2010c). Det
finns tre huvudtyper av MEDEVAC: främre (transport från skadeplats till första sjukvårdsenhet, med prehospitalt omhändertagande och så långt som möjligt medicinsk vård), taktisk (evakuering av skadade inom
operationsområdet, mellan sjukvårdsenheter) och strategisk MEDEVAC (evakuering från
operationsområdet, med kvalificerad sjukvårdspersonal). CASEVAC är transport av skadade utan
medicinsk vård.
Övergripande kan sägas att helikopter 10B innebar högre förmåga för taktisk MEDEVAC än helikopter 16,
och att skiftet från helikopter 10 till helikopter 16 tillförde starkare förmåga till främre MEDEVAC.
(Intervju FMV) Vidare tillförde helikopter 16 högre grad av interoperabilitet i Nato-miljön, medan
helikopter 10 hade högre skyddsnivå mot beskjutning än helikopter 16.
När regeringen i vårändringsbudgeten för 2010 bad regeringen om riksdagens bemyndigande om att få
anskaffa ett nytt medeltungt helikoptersystem fastslog den samtidigt att 4,7 miljarder skulle ”frigöras inom
Försvarsmaktens nuvarande investeringsplan”. Regeringen bedömde vidare att
… dessa medel kan frigöras bl.a. genom avveckling av äldre helikoptersystem,
avbrytande av vissa modifieringar av helikopter 15, sänkta ambitioner för ännu inte
beställda stridsstödsfartyg, reducerad ambition i utveckling och anskaffning av nya
ledningssystem och vissa skyddssystem samt genom att inte vidareutveckla robotsystem
55 C. Till detta kommer ett behov av att delvis senarelägga vissa materielprojekt.
Bland annat kan ett mindre antal av de splitterskyddade hjulfordon och bandvagnar
som enligt tidigare planering beräknades tas i operativt bruk senast 2014,
senareläggas. Vidare bedömer regeringen att det är möjligt att senarelägga den
planerade modifieringen av två korvetter av Göteborgs-klass. Regeringen avser att
begära in ytterligare underlag från Försvarsmakten avseende avvecklingar,
reduceringar och senareläggningar av materielprojekt.
Anskaffningen av helikopter16 medförde med andra ord betydande förändringar av Försvarsmaktens
planerade anskaffningar.
Helikopter 16 köptes direkt från tillverkningslinjen för US Army, och inga anpassningar gjordes (förutom
modifiering av infästningen i golvet för bårinstallationen). Interoperabiliteten med USA och övriga Natostater i Afghanistan var därmed etablerad direkt i och med denna anskaffning. En annan speciell aspekt
vara att det var regeringen som beslutade om denna forcerade anskaffning. Flera respondenter i
Försvarsmakten och FMV säger att de först var skeptiska, men att resultatet blev väldigt bra. Förmågan
uppfylldes långsiktigt, och i tid enligt plan.
Negativa aspekter i anskaffningen var, enligt Försvarsmaktens såväl som FMV:s respondenter, att
processen gick så snabbt att reservdelsförsörjningen och underhållskonceptet i Sverige inte blev tillräckligt
genomtänkt. Vidare så var stödet från Sikorsky och US Army betydligt starkare under de två första åren.
Efter att ISAF-insatsen avslutades fick de svenska helikoptrarna lägre prioritet i USA när det gällde
leverans av reservmateriel och andra förnödenheter från amerikanska förråd.
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Anskaffningen av helikopter 16 medförde (som delvis beskrivits ovan) omfattande påverkan på övrig
anskaffning. Det bör också noteras att anskaffningen av helikopter 16 i vårändringsbudgeten för 2010
motiverades av att det gav ”ett mer tillgängligt och användbart insatsförsvar”. Det uppfattades således
utgöra en del i processen från invasionsförsvar till ett insatsförsvar.
När helikopter 16 nu har tagits hem till Sverige har den initialt behövt ställas om för att passa in i de system
som finns i Sverige. Vissa Nato-interoperabla system (t.ex. blue force tracking, satellitkommunikation,
motmedel) stängdes ner efter Afghanistan och kan inte användas i Sverige. Därutöver är det svenska
underhållssystemet inte anpassat för helikopter 16. Helikopter 16 uppfyllde alla krav för användning i
Afghanistan. I Sverige är operationsmiljön annorlunda, och det finns andra krav som inte uppfylls lika bra.
Respondenter på Försvarsmakten och FMV understryker att de fick ett oerhört starkt stöd från Sikorsky,
US Army och övriga inblandade, amerikanska centrala organ. Den svenska förfrågan passade samtidigt väl
in i tid, då US Army vid tillfället hade svårt att ta emot fler Black Hawk, och att Sikorsky samtidigt var
mycket angelägna om en europeisk kund. Det var tretton personer som jobbade med anskaffningen på
FMV, och lika många i US Army.
När helikopter 14 (till slut) blir operativ i Försvarsmakten, så utgör helikopter 14 en helikopter med mer
modern teknologi än helikopter 16, enligt FMV. Helikopter 14 är t.ex. den första helikoptern med fly-bywire24.
Återkoppling till undersökningsfrågorna:
Vilket behov av förmågeändring uppstod eller identifierades i Afghanistan? Svensk MEDEVAC-förmåga
med helikopter 10B skulle upphöra innan nya helikopter 14 var operativ.
Vilken anskaffning gjordes? 15 st. Black Hawk från US ARMY.
Uppfylldes förmågemålet? Ja, i alla delar, och i tid enligt plan.
Hur påverkade den nya förmågan förbandens agerande i Afghanistan? Det operativa agerandet ändrades
inte, bl.a. för att det redan tidigare funnits tillgång till MEDEVAC i form av helikopter 10B samt via andra
truppbidragande stater, men det ökade tryggheten för soldaterna.
Vilka förmågeförändringar, positiva eller negativa, har anskaffningarna medfört? Utifrån ett operativt
perspektiv är helikopter 16 användbar i nationella och internationella insatser. Emellertid är det osäkert om
Sverige klarar av att vidmakthålla tre olika medeltunga helikoptersystem och det är inte heller säkert att
MEDEVAC-funktionen är efterfrågad på samma sätt vid nationellt försvar. Däremot kan det finnas behov
av helikopter 16 för taktiska transporter.
Förmågeändringar för det nationella försvaret? I det nationella försvaret kan helikopter 16 användas för
transporter av materiel och den lätta skyttebataljonen (luftburen), samt även som stöd till civila samhället,
inklusive polisen. Helikopter 16 kan transportera 11 fullt utrustade soldater.
Förmågeändringar för insatsförsvaret till internationella operationer? För internationella operationer är
helikopter 16 användbar både som MEDEVAC och som trupptransport. I en operation tillsammans med
andra stater som opererar samma system kan synergier uppnås vad gäller underhåll och reservdelar. USA
fastställde i och med köpet vissa begränsningar för i vilka länder som helikopter 16 får användas.
Har undanträngningseffekter skapats som en följd av anskaffningar för Afghanistaninsatsen? Ja, i
betydande grad.
Hur har den övergripande materielförsörjningsprocessen påverkats av Afghanistaninsatsen?
Anskaffningen visade att snabb anskaffning direkt från hyllan av beprövat system kan genomföras med gott
resultat. I övrigt inte någon egentlig påverkan.

Terrängbil 16, Galten
Initialt färdades det svenska förbandets personal i Toyota Landcruisers, Land Rovers och andra lätta fordon
utan skydd. Efterhand som hot- och risknivån ökade förstärktes fordonen successivt med liners och andra
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enklare ballistiska skydd. Efter att en svensk enhet utsatts för en attack med IED 2005, varvid två
specialförbandsoperatörer stupade, inleddes ett arbete med att öka skyddsnivån.
Terrängbil 16 (även kallad personterrängbil 6, RG32 eller populärt Galten) hade i mitten av 00-talet
beslutat anskaffas i en första delserie om 98 fordon från Sydafrika för att användas av bl.a.
militärpolisförband i Sverige. Ytterligare en delserie om 98 fordon beslutades 2008. Nu skulle dessa
fordon, initialt för sju mans besättning, ges en ökad skydds- och verkansnivå för att kunna användas i
Afghanistan. Det gjordes också ett stort antal anpassningar under perioden från 2007 till 2011. Skyddsnivån
stärktes markant, och tyngre beväpning påfördes, inklusive fjärrstyrd vapenstation (Protector) på vissa
fordon. I slutmodifierad version rymde Galten fyra personers besättning och fordonen ökade i totalvikt från
7,5 ton till 11 ton.
Under den mest hektiska perioden pågick det flera olika modifieringar under FMV:s ansvar, men ledda av
olika anskaffningskontor (AK) på FMV. Modifieringarna utfördes främst av industrin men vissa, mindre
teknologiskt utmanande modifieringar genomfördes av FMLOG i Sverige och av Försvarsmakten direkt på
plats i Afghanistan. Slutligen så tillkom också en del osanktionerade modifieringar vilka genomfördes
direkt av förbandet25 i Afghanistan men även av FMV-personal. Allt detta skapade stora
samordningsproblem.
Det var mycket omfattande förändringar som gjordes på fordonen. De viktigaste anpassningarna var: ökad
skyddsnivå inklusive skydd för skytt, tyngre beväpning, ringlavett (för kulspruta), uppdatering elsystem
och motorer, förstärkning av hjulupphängning, fjädring, hjulaxlar, bromssystem m.m. till följd av ökad
totalvikt, förstärkt tak, brandskydd, sambandsutrustning, och, inte minst, den fjärrstyrda vapenstationen
från Kongsberg (Protector). FMV genomförde fortlöpande omvärdering av fordonets konfiguration och
systemintegration.
Först modifierades delserie 2 omfattande 98 fordon av BAE Systems Hägglunds. Därefter modifierades
delserie 1 omfattande 98 fordon (som hade levererats innan behovet av att modifiera Galten uppstod) av
Saab till en liknande konfiguration som delserie 2, ”men inte alls till samma nivå som Delserie 2 – 4”
(Intervju Hägglunds). Slutligen byggdes delserierna 3 och 4 omfattande 60 respektive 120 fordon av
huvudleverantören OMC utifrån modifieringspaketet som gjordes på delserie 2.
Kostnaderna för inköp och modifieringar blev stora men idag är det enligt respondenter mycket svårt att
sammanställa den totala kostnaden. Det fanns enligt respondenterna i princip inget ekonomiskt tak och
Försvarsmakten kunde ställa väldigt vida krav.
Modifieringarna av Galten ses som lyckade. En förstärkt förmåga med höjd skydds- och verkansnivå
tillfördes. ”Många liv räddades”. Tidsmässigt fungerade det också väl och fordonen levererades i tid.
Galten tillhör fordonstypen tactical vehicle – lätt pansrade, hjulgående fordon avsedda att uppträda i
framförallt irreguljära miljöer. Denna typ av fordon kom att utvecklas mycket under insatsen i Afghanistan
och användas av ett stort antal truppbidragande stater.
Anpassningen av Galten medförde samtidigt betydande undanträngningseffekter. Finansieringen av
modifieringarna finansierades främst av anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser men även på
materielanslagen 1:3 och 1:4. Den sistnämnda finansieringen skulle ske genom att annan planerad
anskaffning och vidmakthållande anpassades, vilket får ses som naturligt då svensk trupp befann sig under
stor risk. För närvarande finns en oenighet inom Försvarsmakten huruvida återställningen av Galten i
Sverige ska belasta anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser eller 1:4 Vidmakthållande av materiel och
anläggningar. FOI har inte lyckats få fram information om vissa specifika undanträngningseffekter uppkom
som en direkt följd av modifieringar av Galten.
Ett större antal Galtar (ca 100) blev stående i Sverige vid hemkomst 2012 eftersom medel och
verkstadskapacitet för återställning inte funnits. Efter ca tre år kom återställningsarbetet igång. Den här
typen av fordon är mer optimerad för annan operationsmiljö än Sverige, men anses användbar i Sverige.
Det finns också utmaningar i den bristande dokumentationen vad avser alla de modifieringar som gjorts, av
många olika aktörer. Under den mest hektiska perioden fanns bara underhållsanvisningar på engelska, och
med bristfällig täckning av underhållsbehoven. Vidare så finns inte försörjningskedjor och
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reservdelsutbyggnad planerad för detta fordon i en svensk förbandsstruktur. Fordonen är tänkta att
användas för underrättelseplutoner i det nationella försvaret.

Återkoppling till undersökningsfrågorna:
Vilket behov av förmågeändring uppstod eller identifierades i Afghanistan? Insatsens natur och hotmiljön
ändrades markant under insatsen, och annan typ av rörlighet via fordon behövdes, med kraftigt ökad nivå
av skydd och verkan.
Vilken anskaffning gjordes? Omfattande modifieringar gjordes av beställda fordon, samt även av redan
levererade fordonet Galten (Terrängbil 16).
Uppfylldes förmågemålet? I hög utsträckning, och i tid enligt plan.
Hur påverkade den nya förmågan förbandens agerande i Afghanistan? Förband och enskilda enheter kunde
agera med kontrollerade risker, anpassat till en ökad hotmiljö.
Vilka förmågeförändringar, positiva eller negativa, har anskaffningarna medfört?
Förmågeändringar för det nationella försvaret? En annan typ av förband har skapats uppbyggd kring en
tactical vehicle har skapats, en enhet med vissa speciella möjligheter till rörlighet, verkan och skydd.
Förmågeändringar för insatsförsvaret till internationella operationer? Galten är optimerad för hotmiljön i
Afghanistan. Sannolikt så är hotmiljön, förbandens agerande och den möjliga stridssituationen mycket
annorlunda i Sverige jämfört med i Afghanistan. Galten i form av en tactical vehicle bör vara mycket
användbar i internationella operationer, som i den nu pågående insatsen i Mali idag, där den svenska
enheten i Mali ska bidra med ett underrättelseförband, ett s.k. ISR-förband (Intelligence, Surveillance &
Reconnaissance).
Har undanträngningseffekter skapats som en följd av anskaffningar för Afghanistaninsatsen? Ja, i
betydande grad. Det har också fått betydande negativa konsekvenser för underhålls- och
vidmakthållanderesurserna i Sverige efter hemkomst.
Hur har den övergripande materielförsörjningsprocessen påverkats av anskaffningen av Galten?
Begränsat, men lärdomar har gjorts (positivt) att det går att genomföra omfattande modifieringar på kort
tid. Försvarsmakten och FMV har nu erfarenheter av att genomföra en sådan anpassning, och av vad som
var bra och vad som var mindre bra med hur detta genomfördes. Sannolikt borde en sammanställning av
erfarenheter göras.

Kroppsskydd 12
Med personligt ballistiskt skyddssystem avses en kombination av hjälm, skyddsväst, förstärkningsplattor
och olika påbyggnader som medför olika nivåer av skydd, mot dels finkalibrig eld, dels splitter (primärt
och sekundärt) och dels BABT26 (skador p.g.a. mycket hårda stötar, då skyddet deformeras).
Det kroppsskydd som fanns tillgängligt vid afghanistaninsatsens inledning (m/94) hade ett gott skydd mot
splitter och finkalibrig eld, men förstärkningsskydden fanns i för litet antal, och var inte tillräckligt
anpassningsbart. En ökad modularitet och skalbarhet i skyddsnivå behövdes; att soldaten kan anpassa sin
skyddsnivå med hjälp av olika plattor. Variablerna verkan, skydd och rörlighet behöver kunna optimeras
och dimensioneras efter soldatens/förbandets agerande. Det bör noteras att med ökad skyddsnivå så blir
soldaten och förbandet mindre rörligt (tungt och varmt), samt att det också kan påverka möjlighet till
verkan negativt. Det blir alltså en avvägning mellan rörlighet, verkan och skydd i relation till hotmiljö och
risk.
En förberedelse för anskaffning av ersättning av Försvarsmaktens kroppsskydd M/94 påbörjades 1999, och
avbröts 2005. Upphandlingen återupptogs 2009, men var dock enligt respondenterna inte styrd av
afghanistaninsatsen. I november 2009 stupade en tolk och flera svenska soldater skadades i en IED-attack.
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Fokus ökade då på anskaffningen av kroppsskyddet (liksom för MEDEVAC), även om det inte var ett
bristande kroppsskydd som enskilt förorsakade dödsfall och skadeutfall.
Enligt respondenterna så utgick inte upphandlingen från redan utformade och internationellt etablerade
kroppsskydd. FMV tog fram specifika kravspecifikationer för det svenska behovet. Enligt FMV:s
pressmeddelande så krävdes ett kroppsskydd som skulle passa ihop med befintlig och kommande
utrustning. Något befintligt kroppsskydd som klarade detta fanns inte på marknaden, enligt FMV, och
därför ”upphandlade FMV en leverantör utifrån kriterierna teknisk kompetens och kommersiella villkor”
(FMV, 2012). De svenska speciella kraven motiverades på följande vis av FMV: ”Kraven på det nya
systemet är bland annat att det ska vara enklare att anpassa genom att lägga till eller dra ifrån skydd och
på sätt optimera till situationen. Vikt och ergonomi ska också anpassas för de internationella insatserna.
Den ballistiska skyddsnivån är i princip som för nuvarande skydd.” (FMV, 2010)
Karaktären på hotet i Isaf-insatsen dominerades av finkalibrig eld och splitter från IED. Däremot var inte
hotet från indirekt eld, den förväntade hotbilden i det nationella försvaret, påtagligt. Det fanns därför behov
av anskaffning eller anpassning av ett skydd optimerat för hotbilden i insatsområdet. Den 2009
återupptagna anskaffningen var initialt inriktad mot ett generellt försvarsmaktsbehov av kroppsskydd, men
kravställningen kom efterhand att påverkas av hotmiljön i Afghanistan.
Gränsytor till soldatsystem redan i bruk, i kombination med andra specifika svenska krav, gjorde att
anskaffningen drog ut på tiden, enligt respondenter på såväl Försvarsmakten som FMV. Vidare
överklagades upphandlingsresultaten av konkurrenterna. Det visade sig dessutom i en upphandlingsrunda
att en av det vinnande företagets underleverantörer hade manipulerat sina testprotokoll, vilket
diskvalificerade det anskaffningsalternativet (FMV, 2010). Den slutgiltiga leverantören var tyska Mehler.
Kroppsskydd 12 fanns tillgängligt på Försvarsmaktens lager från mars 2012, och kom i operativ
användning i Afghanistan hösten 2012.
En konsekvens av anskaffningens försening och av att hotnivån ökade blev att enskilda soldater och vissa
enheter gjorde egna anskaffningar av framför allt stridsväst för att på egen hand anpassa
skyddsutrustningen. Det var framförallt stridsvästar som anpassades, men även kniv, pistoler, hjälmar,
m.m. Detta var förstås inte acceptabelt för Försvarsmakten. ”Den personliga utrustningen är en jätteviktig
och känslig fråga för den enskilde soldaten, och det blev en del kontroverser mot högre förbandsledning”
(intervju, FMV).
Målet med anskaffningen av kroppsskydd uppfylldes, en stor modularitet och skalbarhet uppnåddes. En
utmaning var att soldaten ogärna vill vara orörlig, att kroppsskyddet i varma länder som Afghanistan gör att
soldaten får det väldigt varmt, samt att med hög nivå på kroppsskydd så får soldaten svårare att komma i
och ur fordonet. Dessa utmaningar kvarstår, men varierar med grad av skydd och fordonstyp.
En annan utmaning med ökad modularitet är att lagerhålla det ökade antalet olika delar som finns (olika
plattor t.ex.) samtidigt som förbanden inte kan ta med sig en palett av olika plattor i fordonet för att ändra
skyddsnivån under pågående uppdrag. I fordonen finns inte heller utrymmen eller plats för att förvara
skyddsdelar under transport och dessutom ska soldaten kunna agera direkt vid beskjutning/fara. Taktisk
chef behöver då göra en analys av uppgiften, inkluderat en riskanalys om när skydden skall vara
monterade. Detta påverkade inte upphandlingen, men det skapade en utmaning att hantera efter att
Kroppsskydd 12 kommit i bruk.
Den slutliga utformningen av kroppsskyddet, som skulle vara oberoende av internationella insatser, kom att
delvis påverkas av de hotdrivna behov som identifierades i Afghanistan. Det normerande hotet har varit en
blandning av det man kan förvänta sig vid insatser internationellt och nationellt. Kroppsskydd 12 är ett
modernt, modulärt kroppsskydd och en del av soldatens personliga utrustning som får påverkan på
soldatens och dennes enhets agerande utifrån rörlighet, verkan och skydd. . Det ger möjlighet till ett större
spektrum av insatser, med olika slags insatsregler. S Nya byggstenar i modulariteten påverkade av
Afghanistan var bl.a. ökat skydd från sidan, för underliv och hals. En utmaning var att Kroppsskydd 12
bara fanns utformat för män, i och med att den främre plattan inte passade för en kvinnas byst.27
Kroppsskydd 12 införs nu successivt i Försvarsmakten. I det nationella försvaret kommer soldaterna i
emellertid att i större utsträckning att behöva heltäckande splitterskydd för trupp, och inte på samma sätt
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behov av personligt kroppsskydd, eftersom verkan mot svenska enheter sannolikt i huvudsak blir tyngre
vapen, och inte så mycket finkalibrig eld (intervju FOI). Kravställningarna för Kroppsskydd 12 kom att bli
påverkat av internationella operationer; det gjordes avvägningar som initierades av brådskande önskemål
från Isaf. Denna påverkan är naturlig, eftersom Försvarsmaktens uppgift är insatser nationellt såväl som
internationellt.
Återkoppling till undersökningsfrågorna:
Vilket behov av förmågeändring uppstod eller identifierades i Afghanistan? Ett behov fanns i
Försvarsmakten av ett ökat antal kroppsskydd. I Afghanistan framkom akuta behov av ökat kroppsskydd
som kom att påverka anskaffningen, som egentligen skulle vara generell för Försvarsmakten, och inte
optimerad för internationella insatser.
Vilken anskaffning gjordes? Ett större antal kroppsskydd anskaffades, med vissa anpassningar gentemot
hotmiljön i Afghanistan.
Uppfylldes förmågemålet? Ja, även om kroppsskyddet får olika för- och nackdelar i olika insatsmiljöer.
Hur påverkade den nya förmågan förbandens agerande i Afghanistan? Tillgång till mer adekvata
kroppsskydd innebar att förbandet kunde genomföra många olika typer av uppdrag med högre grad av
skydd. En fortlöpande, central utmaning var (och är) att hitta rätt kombination av möjlighet till verkan,
skydd och rörlighet.
Vilka förmågeförändringar, positiva eller negativa, har anskaffningarna medfört? Enligt FMV så
medförde Kroppsskydd 12 en ”stor förmågehöjning för den enskilde soldaten”, som ger möjlighet till annat
taktiskt beteende och agerande, samt högre överlevnadspotential. Kroppsskydd 12 medger i internationella
operationer möjlighet till större spektrum av insatser med olika insatsregler och med bibehållande av en för
internationella insatser acceptabel risknivå, samt att ett högre skydd mot IED-hot är säkerställt.
Förmågeändringar för det nationella försvaret? Användningen av Kroppsskydd 12 i Afghanistan har
medfört viktiga strids- och materielerfarenheter för soldatutbildningen i Sverige.
Förmågeändringar för insatsförsvaret till internationella operationer? Ett modulärt och skalbart
kroppsskydd finns i Försvarsmakten, som har påvisad god effekt i en insatsmiljö med irreguljär
motståndare och som möjliggör anpassade skyddsnivåer i olika typer av uppdrag och insatser.
Har undanträngningseffekter skapats som en följd av anskaffningar för Afghanistaninsatsen?
Anskaffningen var planerad i materielplaneringen, och medförde inga undanträngningseffekter. Dock så
blev anskaffningen försenad p.g.a. överklaganden och (som det verkar) specifika särkrav i upphandlingen.
Hur har den övergripande materielförsörjningsprocessen påverkats av anskaffningen av kroppsskydd?
Troligen inte alls, men erfarenheter gjordes av att ställa specifika svenska särkrav för ett system där det
redan finns etablerade och beprövade system på marknaden. Befintliga gränsytor mellan olika system i
soldatens personliga skyddsutrustning, samt andra närliggande system, ställde krav på specifika lösningar28.

Anskaffning övergripande för de tre fallstudierna
Försvarsmakten ställdes i Afghanistan inför att möta konkreta hot vilka kunde ge effekter i form av
livshotande och dödsbringande skador på svenska soldater, något som myndigheten (med stöd av bl.a.
FMV och FOI) måste hantera. Detta medförde att vissa snabba anskaffningar och anpassningar
genomfördes, vilka också kom att påverka förutsättningarna för det nationella försvaret samt gav
undanträngningseffekter i Försvarsmaktens materielplanering. Kravställningarna för viss materiel (som i de
tre fallstudierna som redovisats ovan) kom att tydligt påverkas av insatsens natur och hotnivå i
Afghanistan.
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Anskaffning och anpassning för att möta uppkomna behov kan leda till stora undanträngningseffekter
samtidigt som det är oklart om materielen har en långsiktig användningspotential inom Försvarsmakten.
Helikopter 16 är det tydligaste exemplet, men även i fallet terrängbil 16 (Galten) har undanträngning skett.
Under perioden 2009-2011 genomfördes utifrån Genomförandegruppens arbete omprioriteringar i
materielplanen som syftade till besparingar om 2,8 miljarder kronor. I och med regeringens beslut 2010 om
upphandling av helikopter 16 skulle därutöver ett utrymme om 4,7 miljarder skapas i Försvarsmaktens
materielplan fram till 2020. Sammantaget så innebar detta stora förändringar i Försvarsmaktens
materielplan, inklusive för planerade modifieringar och uppgraderingar av olika slag. Det har funnits
besparingspaket på PROD efter Afghanistan, men för denna studie har det inte gått att få några detaljerade
siffror på vilka konsekvenser anskaffningarna medförde.
Det kom hem materiel från Afghanistan som var okänd för svenskt inventarium, d.v.s. materiel som hade
anskaffats i Afghanistan utan förankring i Försvarsmaktens centrala materielplanering. Detta utgjorde en
utmaning för vidmakthållande av materielen. Det krävde resurser och tid från de som skall hantera
underhåll och logistik, och det stal också uppmärksamhet från arbetet med att bygga upp det nationella
försvaret och utveckla den samordnade försvarslogistiken.
Efter anpassningar som gjordes i Afghanistan kan det vara så att vissa system fungerar främst i
internationell operation, och att systemen är optimerade för en viss operationsmiljö. I så fall tillför
anskaffningen mindre till det nationella försvarets förmågor. Flera respondenter pekar på att när materiel
ska återställas vid återkomst till Sverige är det svårare att få fram medel.
En anskaffning inom den ordinarie materielplaneringen är en grundlig process som normalt tar många år att
genomföra. I samband med afghanistaninsatsen har åtgärder vidtagits för att ge effekt i Försvarsmaktens
förmågor betydligt snabbare än vad den ordinarie materielplaneringen kan ge. Dels så har det varit snabb
anskaffning (även kallad forcerad materielförsörjning29), där anskaffningen av helikopter 16 är ett
exceptionellt exempel. Det har också förekommit snabb anpassning, där åtminstone två tydliga exempel
finns: anpassningen av helikopter 10B från NBG-konfiguration till Isaf-konfiguration, samt anpassningen
av Galten. I samtliga dessa exempel har Försvarsmakten och FMV, samt för helikopter 16 även regeringen,
visat att när det blir akuta behov för förband som agerar med ökad risk under hög hotnivå så kan annars
långa processer, som annars normalt tar 5-10 år, påskyndas rejält.
En positiv effekt, enligt en respondent, är att Afghanistaninsatsen ibland tvingade anskaffningssystemet i
Sverige att snabbare genomdriva beslut om anskaffning, och att det är viktiga erfarenheter för
anskaffningssystemet – ”Saker måste hända, grejerna måste komma nu! … Det går om man bara vill”.
Anpassningarna blev därmed hotstyrda, och inte planeringsstyrda, vilket ses som positivt. Erfarenheterna
visar också att snabb anskaffning av större system kan genomdrivas med god förmågeeffekt.
Samtidigt så kom de anskaffningar som gjordes att påverka annan produktion. Anskaffningen av helikopter
16 påverkade t.ex. negativt den marina produktionen, utvecklingen av vissa sambandssystem och av vissa
av arméns förmågor. Vidare kan noteras att på logistiksidan kom utvecklingen av sjukhuskompaniet och
logistikbataljonen att utformas för framförallt internationella insatser. Behov i Afghanistan gjorde också att
”Sverige tömdes” på vissa soldatsystem och underhållsresurser, vilket då sänkte den nationella
tillgängligheten och beredskapen.
Vissa förmågor har således fått stå tillbaka eller skjutits på framtiden som följd av undanträngningar p.g.a.
anskaffningar för Afghanistan. Det är emellertid troligt att detta inte är något unikt svenskt, utan något som
drabbar länder som deltar i insatser. Det var också tydligt att av de 32 system som Genomförandegruppen
stoppade, så var det ca hälften som fick återupptas några år senare, och då till en högre kostnad.
(Riksrevisionen, 2012)
Det tillkom utmaningar i utbildningshänseende p.g.a. snabba anskaffningar och anpassningar, t.ex. för att
de kom att finnas många olika, och svagt dokumenterade versioner av Galten. Vad gäller kroppsskydd så
använde soldater Kroppsskydd M/94 (det kroppsskydd som fanns i Försvarsmakten innan Kroppsskydd 12)
delvis utan utbildning, vilket medförde att den användes fel och att plattor till kroppsskyddet fick kasseras

29

I två tidigare studier om snabb anpassning framkom att det används några snarlika och överlappande benämningar på snabb
anskaffning, snabb materielförsörjning, forcerad materielanpassning m.m. (Axelson, et al., 2011; Axelson, et al., 2012)
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p.g.a. felaktig användning. När Kroppsskydd 12 kom i bruk tillfördes det till soldater utan utbildning, och
en del icke-sanktionerade anpassningar gjordes (t.ex. att klippa av delar av västen).
Formerna för anskaffning förefaller inte på ett övergripande sätt ha ändrats av Afghanistan. Insatsen
påverkade inte heller de övergripande principerna för planeringen. Däremot så har förändringsförslag
kommit ur Afghanistan gällande anskaffningsbehov och personalbehov.
Under Afghanistaninsatsen genomfördes en del osanktionerade mindre anskaffningar och anpassningar av
enheter och förband. Det beskrivs som en utmaning för den övergripande planeringen, ur flera synvinklar.
Dels kan det uppstå säkerhetsproblem vid användningen, och materielen kanske inte passar ihop med
existerande materiel (t.ex. personlig skyddsutrustning). Vidare så tär den här typen av mindre anskaffningar
på de tilldelade medlen för internationella operationer, medel som är tillägnad kostnad för operationer, och
inte materielinköp. En annan konsekvens efter den avslutade Afghanistaninsatsen är att
förrådsverksamheten och logistiken fick oväntat och oplanerat ansvar för materiel som kom tillbaka från
Afghanistan – det saknas försörjningslösningar och reservdelsförsörjning.
En koordineringsutmaning var att inom FMV sköttes modifieringar och anskaffningar ibland av flera olika
anskaffningskontor (AK), med bristande samordning och köbildning som följd. Detta blev fallet för de
många olika och delvis parallella anpassningarna av Galten, då AK Samband, AK Vapen och AK Fordon
samtidigt ledde anpassningar. Parallellt och delvis samordnat med dessa Galten-anpassningar skedde också
anpassningar för kommunikation och samband med Nato-system för interoperabilitet med den Isaforganisationen.
Sammantaget så behövde Försvarsmakten i det årliga avvägningsarbetet avseende materiel ta ställning till
betydande omprioriteringar som en direkt följd av afghanistaninsatsen. Genomförandegruppens
omprioriteringar, helikopter 16 och även övriga anskaffningar och anpassningar innebar att Försvarsmakten
måste hitta en ny balans mellan behov och tilldelade medel. Avvägningen har beskrivits av en respondent
som att alla behov och önskemål om förmåge- och materielutveckling utgör en mängd förslag som ska
vägas mot de tilldelade medlen. De förslag som ses som mindre prioriterade eller sämre beskrivna avvisas
direkt. Sedan görs en successiv avsmalning, i flera steg, av vad som är mest prioriterat. Till slut finns en
viss mängd anskaffningar, vidmakthållandeåtgärder och andra investeringar i Försvarsmaktens förmågor
som svarar mot de tilldelade medlen. Under en lång, pågående insats som i Afghanistan blir det i praktiken
så att insatsbehoven i de sista avvägningsbesluten i flera fall blir mer skriande än behoven för det nationella
försvaret. Därmed så blev det under många år under afghanistaninsatsen ett mer begränsat utrymme för
vidmakthållande och förnyelse av materiel, förmågor och förband.
En ytterligare utmaning är var kostnaderna för återställande av materiel ska tas. Efter insatsens avslut så
kommer det åter till Sverige mycket materiel och fordon som behöver underhåll, har använts och slitits
väldigt mycket (vilket ökar omsättningstakten) och kanske också förstörts p.g.a. strid eller olyckor. I
intervjuer har framkommit att kostnaden för denna förslitning i praktiken i delar belastar 1:1
Förbandsverksamhet och beredskap, 1.3 Anskaffning av materiel och tillgångar och 1:4 Vidmakthållande
av materiel och tillgångar. Vidare så får en lång insats som afghanistaninsatsen också påverkan på 1:5
Forskning och teknikutveckling genom att forskningens fokus kommer att riktas mot behov från insatsen.
Dessa effekter är inte överraskande, men har (i kombination med kostnader för speciella anskaffningar och
anpassningar föranledda av insatsen) sannolikt begränsat den långsiktiga investeringen i det nationella
försvaret. Det har inte varit möjligt att ta fram siffror på dessa effekter. En intervjuad, med lång erfarenhet
från avvägningsarbetet, bedömer dock att denna effekt av afghanistaninsatsen kan handla om mer än 10
miljarder.
Anskaffningarna påverkar även tillgången till materiel idag. Vad gäller Galten så finns det många
modifierade Galtar, men det krävs alltjämt återställning i Sverige. Galtarna skulle initialt användas av
militärpolis. Nu har de modifierats till en helt annan typ av fordon, och är tänkta att nationellt användas till
UND-förband. Vad gäller helikopter 16 så krävs återställning för att de ska kunna användas i Sverige. De
kan inte användas med samma funktionalitet i Sverige eller under FN-flagg (t.ex. Mali) eftersom Nato inte
styr i Mali, och flera av systemen som skapade helikopter 16:s förmåga i Afghanistan var Nato-system.
Helikopter 14 ska ca 2017 ersätta helikopter 16, vilket då skall skapa en annan typ av sammantagen
medeltung helikopterförmåga.
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Undersökning: Logistik
I detta avsnitt beskrivs hur Afghanistaninsatsen har påverkat försvarslogistiken.
Följande övergripande frågor har ställts rörande försvarslogistikens påverkan av Afghanistaninsatsen:
-

-

Hur har de enskilda fallstudierna påverkat logistikförmågan?
o

För insatser i och utanför närområdet?

o

För det nationella försvaret?

Hur har den övergripande logistikförmågan påverkats av Afghanistaninsatsen?
o

För insatser i och utanför närområdet?

o

För det nationella försvaret?

Vad gäller de enskilda fallstudierna av anskaffningar som har diskuterats ovan (helikopter 16, Galten och
Kroppsskydd 12) så kan följande observationer göras.
För helikopter 16 så fanns kostnaden för en vidmakthållandeplan för hela systemets livslängd inberäknad i
anskaffningskostnaden på 4 700 miljoner kr. Inför och under Afghanistaninsatsen innebar detta att
omfattande stöd och resurser fanns tillgängliga, och utbildningen genomfördes i USA av US Army.
Samtliga respondenter understryker att relationen fungerade mycket bra, med hög prioritet från de
amerikanska aktörerna. Efter det att garantitiden på två år passerade så minskade denna resurs, i linje med
kontrakt och planering. Efter Afghanistaninsatsen så har helikoptrarna återförts till Sverige. Den fulla Natoförmåga som fanns i Afghanistan har då nedgått i och med att vissa Nato-system avaktiverades (också detta
enligt plan). Det krävs ett omställningsarbete av systemets funktionalitet för att integrera systemet i det
nationella försvaret, samt att utveckla en funktionskedja och försörjningskedja för vidmakthållande av
systemet i Sverige. Detta är än så länge under uppbyggnad. Delvis parallellt ska helikopter 14-systemet
också att införas i Försvarsmakten.
Vad gäller Galten så genomfördes mycket omfattande förändringar av fordonen för att de bättre skulle
motsvara de krav som hotmiljön och insatsens natur kom att ställa i Afghanistan. Den nuvarande
konfigurationen av Galten är därmed inte den som planerades vid den inledande anskaffningen, och en
omorganisering av försörjningskedjor och reservdelsförsörjning krävs. Vidare så återställs fordonen nu till
det nationella försvaret vilket medför ett omställningsarbete. Om Galten däremot ska används i en liknande
insatsmiljö som den i Afghanistan, så är fordonet väl förberett för detta, även om varje insatsområde har
sina speciella förutsättningar och krav.
Utformningen av Kroppsskydd 12 innebar att förbanden kunde använda kroppsskyddet på andra sätt vilka
krävde nya logistiska lösningar vad gäller t.ex. förvaring och transport. Detta kommer samtidigt sannolikt
också att ge nya taktiska och operativa möjligheter. Ett sådant införandearbete av ett nytt system är dock
inte något unikt.
En internationell insats medför en ökad och annorlunda användning av en del materiel. För fordon är det
ofta extra tydligt. Försvarsmakten tillförde Isaf-förbandet många olika fordonstyper: Toyota Landcruiser.
Galten, stridsfordon 90, pansarterrängbil 203, Geländerwagen, min- och splitterskyddade lastbilar. Det
gjordes också en ”förhyrning” av bandvagn 309 från Nederländerna och Storbritannien (i grunden en
Hägglundsprodukt). Den omfattande fordonsparken skulle möjliggöra ”en palett av uppdrag”. Utöver de
omfattande modifieringarna av Galten, så gjordes modifieringar av ett femtiotal Stridsfordon 9040, vilka
kom till Afghanistan. De användes inledningsvis inte alls, men kom därefter att nyttjas allt mer. Vidare så
anpassades 10 stycken stridsvagn 122 för Isaf, men dessa kom aldrig att skickas dit. Den sammantagna
fordonsparken medförde att den nationella vidmakthållandeförmågan nedgick, eftersom en stor del av
personalen arbetade med anpassningar och modifieringar, och en del av dem arbetade med underhåll i
Afghanistan.
Det blev ett omfattande slitage av Galten-fordonen. De kördes ”närmast konstant” med överlast.
Stridsfordon 90 kördes också hårt, men fordonen visade sig vida överstiga hållbarheten mot vad
kravspecifikationen angav. Reparations- och underhållskapaciteten i Afghanistan var begränsad, och blev
en flaskhals.
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I det nationella försvaret är Driftstyrningen30 tydligt underdimensionerad31. Verkstadsresurserna klarar inte
av att hantera de återställningsbehov som finns av fordon till följd av afghanistaninsatsen, och en del av
behoven är utlagt på industrin. Samtidigt så har Driftstyrningen för närvarande ytterligare
rationaliseringsbeting. Återställningen av Galten är Driftstyrningens ansvar, och det är utlagt till BAE
Systems Hägglunds. Återställning av stridsfordon 90 och pansarterrängbil 203 är FSV:s ansvar.
Återställning av stridsvagnarna är i nuläget inte påbörjad.

Afghanistaninsatsens påverkan på Försvarsmaktens övergripande logistikförmåga
Övergripande har logistikerfarenheterna från Afghanistan inneburit ett positivt till Försvarsmaktens militära
förmågor på flera olika sätt. Den enskilde soldatens färdigheter att genomföra uppgifter inom logistik under
hög hotnivå och stress har höjts. Befäl och enheter har en högre krigsduglighet i och med att de har varit
inblandade i väpnad strid, och andra komplexa situationer, med den stress, risk och krav på beslutsfattande
som detta medför. Det finns en erfarenhet och en vana hos nyckelpersoner inom logistik och underhåll att
genomföra sina uppgifter under hög hotnivå och stress – det har skapats en stärkt problem- och
uppgiftslösningsförmåga.
Däremot så finns det enligt respondenterna flera faktorer som begränsar nyttan av erfarenheterna från
logistikhanteringen i Afghanistan (och i andra internationella operationer) för Försvarsmaktens förmågor i
det nationella försvaret. Respondenterna pekade på ett antal faktorer som innebär skillnader mellan logistik
i internationell operation och logistik i det nationella försvaret mot en kvalificerad motståndare: förbandens
agerande är i hög grad annorlunda; förbanden kan i en internationell insats i många situationer retirera till
sin camp; internationella operationer kräver många gånger områdes- och situationsspecifika lösningar på
underhåll och logistik vilka kan vara svåra att generiskt planera för; hotnivån och typ av verkan skiljer sig
åt starkt; behovet av rörlighet är många gånger högre i en nationell kontext till följd av högre risk för
fientlig bekämpning; behovet av tyngre verkanssystem och längre räckvidd är många gånger högre i en
nationell kontext; stridsförlopp är i de flesta fall våldsammare och snabbare i en nationell kontext;
nationellt finns större möjligheter till planerad användning av befintlig infrastruktur som t.ex. vatten och
livsmedelsförsörjning; ett utvecklat vägnät i Sverige skapar andra förutsättningar för transport och
fordonsanvändning i Sverige. Alla dessa faktorer gör enligt respondenterna att erfarenheterna från
Afghanistan har begränsad nytta och påverkan på Försvarsmaktens militära förmågor i det nationella
försvaret. ”Det de lär sig i internationella operationer vad gäller logistik är inte applicerbart i det
nationella.” (Intervju Försvarsmakten)
Insatsen i Afghanistan medförde att många fordon behövde transporteras till Afghanistan. Under insatsens
gång så behövde också fordon transporteras tillbaks till Sverige för underhåll eller modifiering. En
betydande del av dessa transporter fanns inte med i planeringen, och det medförde ansenliga, oplanerade
kostnader, eftersom transportkapacitet bitvis fick upphandlas med kort varsel.
Efter Afghanistan var det väldigt mycket materiel som skulle fraktas hem. Allt var inte användbart i
Sverige och i Sverige finns samtidigt begränsat med möjligheter för att förrådsställa materiel. Det uppstod
även efter insatsen reparationsköer och behov av återställning, som beskrivits ovan för Galten. Det är alltså
ett vidmakthållandebehov som i skrivande stund alltjämt kvarstår.
Afghanistaninsatsen har enligt respondenterna egentligen inte i särskilt stor utsträckning drivit den
förändring som skett vad gäller logistik och verkstadsresurser i Sverige. ”Om vi inte innan hade dragit ner
så mycket på svensk organisation, så hade inte Afghanistan påverkat så mycket”. Med en nationellt kraftigt
nedskalad materielstock och förbandsstruktur så fick resurser till Afghanistan och prioriteringar gjorda
p.g.a. Afghanistan en större påverkan på de svenska förmågorna och tillgängligheten.

30

Driftsstyrningen är det namn som Teknikkontoren, som överfördes från Försvarsmakten till FMV 2015, har fått i FMV:s
organisation. En del andra verkstadsresurser har i omdaningen överförts till FSV inom FMV. En beskrivning hur denna
omorganisering genomförts i detalj ingår inte i detta uppdrag.
31
Detta bygger på en intervju på Försvarsmakten samt på slutsatser från en tidigare FOI-rapport (Axelson, et al., 2015).
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Övergripande om försvarslogistiken
Övergripande, i ett makroperspektiv, så hanterades försvarslogistiken på samma sätt under
afghanistaninsatsen som i Sverige. På plats i Afghanistan så genomfördes verksamheten emellertid på ett
tydligt annorlunda sätt. Många av de erfarenheter som gjordes blir därför situationsspecifika, och kan inte
tillgodogöras i det nationella försvaret. En stor del av de materielspecifika försörjningskedjor,
underhållslösningar, datasystem och personalkategorier som planeras för den nationella kontexten kan
endast appliceras i Sverige. En del av den infrastruktur som finns i Sverige måste vid internationella
insatser byggas upp i insatsområdet, som verkstäder och förvaringsplatser.(intervju FMV) Ett
kostnadsdrivande moment var den bitvis omfattande transporten av viss materiel till och från Afghanistan,
som bara till del var planerad innan.
Materielförsörjningen och logistiken har i Sverige under lång tid setts som skilda aktiviteter. De har i
betydande utsträckning hanterats som samberoende, men inte fullt ut integrerade. 2013-2015 genomfördes
en genomgripande reform för att skapa en ’allomfattande försvarslogistik’. De två begreppen
materielförsörjning och logistik sammanslogs därmed under begreppet försvarslogistik.
En övergripande utmaning för det nationella försvaret är att de reformer som har genomförts för att skapa
en allomfattande försvarslogistik, också har inneburit sparbeting om 760 miljoner och därmed
genomgripande effektiviseringar och rationaliseringar av försvarslogistik, verkstäder och
reservdelshantering. Helt enligt planerna och direktiven så har detta medfört en kraftig ”slimning” av de
nationella resurserna för verkstäder och reservmaterielförsörjning.
I skrivande stund finns det alltjämt sparbeting och rationaliseringskrav kvar för verkstadsresurserna,
samtidigt som det finns en stor ”repskuld” och verkstadsresurserna är underdimensionerade för den
arbetsbörda de har framför sig. Enligt respondenter i Försvarsmakten så har FSV i sin instruktion endast i
uppdrag att genomföra sin uppgift så kostnadseffektivt som möjligt, men inte något ansvar eller uppdrag att
utveckla eller vidmakthålla Försvarsmaktens förmågor.
Detta har inneburit att nuvarande infrastruktur och resurser för försvarslogistiken är fredsoptimerad; den är
anpassad för en fredstida rationell verksamhet. Förberedelse och planering av försörjningskedjor och
vidmakthållande har också haft ett minskat fokus under ett flera år, och det kommer att krävas betydande
arbetsinsatser för att komma på erforderlig nivå för det nationella försvaret. Den förskjutning av fokus av
Försvarsmaktens uppdrag mot internationella insatser som genomfördes under ca tio år fram till 2014 – ett
fokus som ytterligare förstärktes av afghanistaninsatsens längd, krav och intensitet – påverkade också
arbetet med att förbereda och planera försörjningskedjor och vidmakthållande ur ett nationellt perspektiv.
Rollerna och ansvarsfördelningen mellan Försvarsmakten och FMV förändrades starkt genom riksdagens
beslut 2012 om omdaning av försvarslogistiken (då ca 1 900 personer och stora delar av FMLOG
överfördes från Försvarsmakten till FMV, samtidigt som FSV skapades). Det är sannolikt så att det
kommer att krävas tid innan dessa roller och denna ansvarsfördelning har kommit att fungera fullt ut i
enlighet med de övergripande målen för den omdanade försvarslogistiken. Om en beredskapshöjning skulle
beslutas, så finns det därför i nuläget begränsad kapacitet och resurser för att öka kapaciteten i
försvarslogistiken.32 Dessa övergripande utmaningar är inte en konsekvens som beror specifikt på
afghanistaninsatsen, men utgör en viktig förutsättning inför den förstärkning av det nationella försvaret som
pågår.

Återkoppling till undersökningsfrågorna
Hur har de enskilda fallstudierna påverkat logistikförmågan? För helikopter 16 pågår ett arbete för att
skapa fungerande svenska försörjningslösningar och återinförandet i det nationella försvaret är försenat. För
Galten så har återställningen och reparationerna av fordonen tagit ca fyra år efter fordonens hemkomst
2012, dels p.g.a. avsaknad av medel, dels p.g.a. otillräckliga verkstadsresurser. För Kroppsskydd 12
förefaller inga logistikutmaningar ha tillkommit på högre logistiknivå, men däremot så har den praktiska
hanteringen och förvaringen av kroppsskydden varit en återstående utmaning. Övergripande vad gäller

32

Den bild som förmedlas i detta stycke bygger på intervjuer för detta regeringsuppdrag, samt även på den FOI-studie som gjordes
2015 om reservmaterielförsörjningen. Studien gjordes för Försvarsdepartementet inom Forskning för regeringens behov (Forbe) i
projektet Materielförsörjning (Axelson, et al., 2015).
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fordon så finns det en återställningsskuld vad gäller Galten, Stridsfordon 90 och även för de stridsvagnar
som anpassades (men aldrig kom till Afghanistan).
Hur har logistikerfarenheterna från Afghanistan påverkat förmåga till insatser i och utanför närområdet?
Många viktiga erfarenheter har fåtts vad gäller insatser i hög hotnivå, och vad gäller förmågan till
samarbete med andra länder.
Hur har logistikerfarenheterna från Afghanistan påverkat det nationella försvaret? Efterbörden efter
hemkomst från Afghanistan har skapat omfattande reparations- och återställningsarbete till en redan
underdimensionerad verkstadsresurs. Anskaffningar och modifieringar gjorda under afghanistaninsatsen
”urholkade materielplanen”, och skapade undanträngningseffekter. Den nationella resursen och förmågan
för vidmakthållande är idag ansträngd för vissa system till följd av efterbörden från Afghanistan, och
tillgängligheten för vissa fordon är decimerad. Vissa förband, t.ex. logistikbataljonen har i sin utformning
optimerats för en Försvarsmakt med tyngdpunkt i internationell verksamhet, och är därmed inte lika
passande nationellt.
Hur har den övergripande logistikförmågan påverkats av Afghanistaninsatsen? Erfarenheterna har
begränsad betydelse för den nationella förmågan.
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Underbilaga 5 Försvarsmaktens relation till Nato
Frågeställningen för denna underbilaga har tolkats som vad engagemanget i Isaf har betytt för
Försvarsmaktens förmåga att samarbeta med Nato avseende nationellt försvar, respektive samarbeta med
Nato avseende operationer i och utanför närområdet.

Sammanfattning
Undersökningen indikerar att det svenska engagemanget i Isaf har – direkt och indirekt – gett
Försvarsmakten och Sverige en ställning som betrodd och kapabel partner till Nato, med insyn och
inflytande på en nivå som tidigare inte varit möjlig utan medlemskap. Den visar också att Försvarsmakten
ökat sin förmåga att samverka med Nato, att samverka i en Natokontext, och att samverka med viktiga
Natoländer, särskilt USA och Tyskland. Denna förmåga är inte bara resultatet av engagemanget i Isaf, utan
en kumulativ summa av all svensk Natorelaterade samverkan sedan 1994. Men både respondenters
bedömningar och ett flertal objektiva faktorer talar för att Försvarsmakten tydligt ökat sin förmåga att
samverka med Nato under åren av som myndigheten bidragit till insatsen i Afghanistan. Därav följer också
att detta tillskott helt eller delvis hade uteblivit om vi inte hade deltagit i Isaf, och att det kanske istället
hade förbytts i en avtrappning av förmåga.
Den del av samverkansförmågan som kan kopplas till Isaf gäller naturligtvis särskilt expeditionära insatser,
men det gäller också förmågan att samverka mer generellt och då även i uppgifter som kan bli aktuella på
närmare håll, i närområdet eller i nationellt försvar tillsammans med andra.

Frågeställning och metod
”Samarbeta med Nato” har i denna delstudie tolkats som omfattande både förmåga till samarbete med
organisationen i sig (dess olika organ och procedurer), och förmåga till samarbete med andra länder i en
Natokontext, inte minst med tongivande Natomedlemmar. Den substans som samarbetsförmågan gäller går
från rena interoperabilitetsfrågor på teknisk och stridsteknisk nivå (kan våra radioapparater och våra
signalister prata med deras), via om våra förband taktiskt/operativt kan fungera ihop, till vår förmåga till
samverkan på högre operativ och strategisk ledningsnivå, inklusive tillgång till information och till
beslutsfora. På högre nivåer är det ofrånkomligt att en strikt avgränsning till enbart myndigheten
Försvarsmaktens förmåga till samverkan inte kan göras. Förmåga till samverkan på rent politisk nivå har
dock inte studerats.
Undersökningen har genomförts genom likalydande enkäter till personer på nyckelbefattningar under den
aktuella perioden, kompletterade med intervjuer i vissa fall, och efterföljande analys. Undersökningen har
fokuserat på personer som haft substantiellt Natorelaterade befattningar inom Försvarsmakten och
Regeringskansliet under den aktuella perioden, men som inte har ingått i kommandokedjan för Isaf.
Svenskar som tjänstgjort i exempelvis Isaf:s högkvarter eller det regionala kommandot för det norra
området i Afghanistan har således inte ingått i underlaget för denna del av undersökningen.
De som stått i fokus för undersökningen är de som tjänstgjort på försvarsbefattningar i den svenska
delegationen till Nato i Bryssel, respektive vid Natos högkvarter i Bryssel och Natos staber i Mons,
Brunssum och Norfolk. Dessutom har överbefälhavarna Håkan Syrén och Sverker Göranson, liksom
tjänstemän som under perioden hade chefsbefattningar med bl.a. internationell inriktning vid
Försvarsdepartementet (Fö), ingått i studien.
De aktuella personerna har tillfrågats om:


hur Sveriges engagemang i Isaf påverkade Försvarsmaktens förmåga att samarbeta med Nato, både
för nationellt försvar och för internationella uppgifter i närområdet eller utanför detta;



vad det i detta sammanhang betydde att Sverige ledde ett PRT;



huruvida engagemanget i Isaf betydde att Försvarsmakten tillägnade sig nya Natorelaterade
förmågor, nådde en högre nivå av förmåga, eller vidmakthöll relevanta förmågor längre;
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huruvida dessa förmågor krävdes för att kvalificera sig för att delta, eller lärdes genom on the job
training;



vilka befattningar, staber och organ som Sverige fick tillgång till pga Isaf-engagemanget och hur
värdefulla dessa var;



vilket slags information man fick tillgång till och hur värdefull den var;



samt om engagemanget i Isaf öppnade vägen för värdefullt samarbete med annat land.

Där så är möjligt har som jämförelse använts två mått, varav ett kontrafaktiskt:


Försvarsmaktens förmåga att samarbeta med Nato om Sverige hade valt att inte deltaga i Isaf, eller
hade deltagit endast symboliskt; respektive



den Natorelaterade förmågehöjning och den Natoaccess som Finland fick, trots att de inte ledde ett
PRT och hade ett något mindre bidrag.

Av 16 tillfrågade personer har 12 svarat, en avböjt att svara, och tre inte inkommit med svar.
Vad gäller substansen, d.v.s. svaren på de konkreta frågorna, är dessa hyggligt samlade, men ändå med en
viss spridning. Dessutom finns på några punkter ytterskott, d.v.s. svar som avviker tydligt från de andra.
Vid tolkning av svaren måste hänsyn tas till att olika personer kan uppfatta ett och samma skeende på olika
sätt bl.a. beroende på perspektiv, liksom att de enskilda svaren på frågorna i de flesta fall gäller mindre
delar av en lång tidsperiod, under vilken sakförhållanden och samband kan ha förändrats. För de tidiga
delarna av perioden gäller också att en lång tid har förflutit.
Ett problem är också att i den typ av materia som behandlas i detta avsnitt är orsakssammanhang sällan
klara och entydiga. Samtidigt kan det finnas en mänsklig tendens att betona betydelsen av de processer man
själv medverkat i. Framgång har som bekant många fäder, men misslyckande är ofta faderslösa.
Av dessa skäl bör de resultat som redovisas nedan tolkas med en viss försiktighet. Redovisningen tar också
fasta på ”klungan” i svaren, även om signifikanta ytterskott eller avvikelser noteras. Endast öppna uppgifter
har utnyttjats.

Säkerhetspolitiken och förhållandet till Nato
Sveriges och Försvarsmaktens relation till Nato har utvecklats ända sedan det kalla krigets slut. Nato
började redan 1990 att ställa om till det nya läget, och betonade nya uppgifter, såsom att främja fred och
stabilitet i östra Europa och att bidra till internationell krishantering. Snart tillkom också uppgifterna att
främja demokratisk kontroll av krigsmakterna i de f.d Warszawapaktstaterna och att främja förtroendefull
relationer till de tidigare motståndarna, genom inrättandet av det politiskt inriktade Nordatlantiska
samarbetsrådet (NACC). En mer praktisk inriktad verksamhet erbjöds alla OSSE- och NACC-medlemmar
genom Partnerskap för Fred (PFF/PfP), som startades 1994, med inriktning mot att stärka förmågan till
fredsoperationer, men i praktiken också tjänade som utlopp för många staters aspirationer på
Natomedlemskap.
Sverige gick efter viss vånda med i NACC och från 1994 även i PfP. Beslutet underlättades både av att
även stater som Ryssland deltog och av att samarbetet var ”självbegränsat” och utformat som en rad av
bilaterala samarbeten mellan varje enskilt partnerland och Nato. Detta innebar att varje partnerland själv
valde samarbetsobjekt från en meny, om vilka staten sedan samarbetade bilateralt med Nato som kollektiv.
I och med Natos övertagande av insatsen i Bosnien deltog svenska förband för första gången i en
fredsfrämjande operation ledd av Nato. Sverige gick nu också in i en mer aktiv roll inom PfP, som även
fick ett tydligt fokus. Natos roll i att stoppa krigen på Balkan fick därmed en direkt effekt i att legitimera
svenskt militärt samarbete med Nato. Likaså legitimerades samarbetet inom PfP:s Planning and Review
Process (PARP), som inledningsvis fokuserade på ökad interoperabilitet för fredsoperationer, d.v.s. att
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förbereda deltagande i IFOR. Därmed sjösattes också principen om att uppnå interoperabilitet mellan olika
försvarsmakter genom anpassning till ”internationell standard”, som i praktiken var Natostandard33.
Parallellt med att Försvarsmakten allt mer anpassade sin rutiner, sitt arbetssätt och sin terminologi till Nato
utvecklades också ramarna för samarbetet med Nato. Inledningsvis var svenskt militärt samarbete inom PfP
och PARP, och generellt med Nato, begränsat till enbart fredsoperationer. Därefter blev på 00-talet den
röda linjen ”allt utom artikel 5”, för att slutligen (2008) landa i den svenska säkerhetspolitikens hårda
kärna: att inte ge eller ta bindande säkerhetsgarantier. Under alliansregeringen 2006-2014 var dock
förberedelser för att kunna och ge militärt stöd i praktiken inte aktuella, trots att försvarsbeslutet 2009
innehöll skrivningar om detta.
Länge fanns också från svensk och finländsk sida en vilja att markera skillnad mot de partnerländer som
aspirerade på medlemskap i alliansen. Sverige och Finland kunde, men ville inte. I takt med att allt fler
partnerländer blev medlemmar, och PfP-kretsen därmed polariserades i hög- och lågpresterande, så
övergick detta till att markera att Sverige och Finland – som etablerade västländer med kompetenta
försvarsmakter under demokratisk kontroll – var av en annan sort än de övriga icke-medlemmar som var
kvar i PfP.
Relevant i sammanhanget är också den genomgripande förändring av Försvarsmaktens roll, uppgifter och
organisation, och därmed också av myndighetens fokus, som skedde under dessa år. Krigs- och
fredsorganisationerna krymptes radikalt i försvarsbesluten 2000 och 2004, mobiliseringssystemet
avskaffades, kraven på förbandens beredskap mättes i år, och den allmänna värnplikten krympte till en
restpost. I denna situation framstod internationella fredsfrämjande insatser som den enda uppgiften som
ställde krav på konkret militär förmåga här och nu, och som gav försvaret politisk legitimitet. Efter det
ryska angreppet mot Georgien sommaren 2008 påbörjades en stegvis ökande betoning av den nygamla
uppgiften nationellt försvar. Den radikalt krympta Försvarsmakten innebar emellertid att det var än
tydligare än under det kalla kriget att det nationella försvaret inte var en uppgift som Sverige och
Försvarsmakten kunde lösa ensamt. Försvaret av Sverige skulle nu ske ”tillsammans med andra” och
behovet av förmåga att ”ge och ta” militär hjälp betonades. Interoperabilitet med Nato hade därmed fått en
helt ny kontext.

Förmågan att samverka med Nato
Generellt
Det tycks råda enighet bland respondenterna om att engagemanget inom Isaf tydligt har ökat
Försvarsmaktens förmåga att samverka med Nato, även om synen på hur mycket det påverkat och i vilka
hänseenden, och med vilka begränsningar, varierar något. Respondenterna är också nästan samstämmiga i
uppfattningen att Sverige – tack vare ett substantiellt bidrag till Isaf – fick större tyngd i Natosammanhang,
mer insyn och inflytande, och tillgång till beslutsrum och befattningar som annars inte hade stått öppna för
oss.
Några respondenter menar att Isaf-deltagandet var ”avgörande” och ledde till en ”markant” ökning av
Försvarsmaktens interoperabilitet visavis Nato och Natoländer. En säger att deltagandet i Natoledda
operationer generellt sett var ”nyckeln” för att få del av Natos interoperabiltetsstandarder m.m.
(STANAGS). Andra talar om den ”positiva energi” som afghanistaninsatsen ledde till vad gäller insyn och
inflytande i Nato. Flera påpekar att operationens karaktär, med många blandade mindre enheter, ledde till
att interoperabiliteten nästan drevs ner på nivån enskild soldat, vilket ses som positivt. På Balkan låg
interoperabiliteten mer på nivån bataljon eller kompani, enligt respondenterna. Flera respondenter
framhåller också betydelsen av Isaf-engagemanget för att Sverige fick tillgång till viktiga styrdokument för
interoperabilitet och förtur till viktiga kurser.
Flera respondenter framhåller också att deltagandet i Isaf fungerade som en ”motor”, både i Natos och
Natoländernas transformationsarbete, och i det svenska interoperabilitetsarbetet. Andra ser det mer som att
vi genom Isaf fick ett kvitto på att vår personal, och materiel, liksom våra förband fungerade i en Nato33

Att det sedan inom ramen för Nato fanns ett betydande utrymme för nationella varianter var något som Sverige upptäckte först
senare.
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kontext. Någon påpekar att en generation officerare och soldater utbildats för och tjänstgjort i en Natoinsats
i Afghanistan och därmed präglats av detta. Under aktuell period var ju Afghanistan och kampen mot
terrorismen det som stod i fokus för Natos och Försvarsmakten omställning till nya uppgifter. Isaf var the
main event för Nato under dessa år och nationellt försvar/artikel 5 ansågs inte aktuellt, vare sig för Sverige
eller i Natokretsen.34 Eftersom både den svenska och de flesta av Natoländernas försvarsmakter då var i en
krympningsfas kan genomslaget av Afghanistan i organisationerna ha blivit större.
Ett par respondenter är dock lite mer reserverade och betonar att Isaf:s betydelse för svensk interoperabilitet
inte ska överbetonas. Dessa respondenter menar att grunden hade lagts tidigare genom PfP, PARP och
deltagandet i Bosnien och i Kosovo, och att Isaf byggde vidare på denna. Till exempel hade Natos
stabsmetodik börjat användas i utbildning och övningar inom Försvarsmakten redan före engagemanget i
Isaf, men Isaf innebar att denna kunskap blev befäst och att officerarna utvecklade sin förmåga att arbeta på
engelska. En respondent framhåller också synen att NBG och EU:s gemensamma säkerhets- och
försvarspolitik har haft större betydelse för den fortsatta utvecklingen av interoperabiliteten.
En annan respondent påpekar att lika viktigt som samarbetet med Nato var den täta och långvariga
kontaktytan mot tongivande Natoländer, främst USA och Tyskland, men i någon mån även Storbritannien.
Vad gäller frågan om dessa och andra Isaf-relaterade förmågehöjningar var nödvändiga för att
förbereda/kvalificera förband och individer för tjänstgöring i Isaf, eller om de lärde sig genom on the job
training, svarar den överväldigande delen att det handlade om on the job training. Beslut om deltagande i
Isaf fattades på politiska grunder och det fanns inga tvingande kvalificeringskrav, menar huvudparten.
Enstaka (två-tre) respondenter menar dock att det fanns förmågor som måste evalueras och certifieras före
deltagande, och nämner särskilt C-IED, MEDEVAC och ledning av PRT.
Vad gäller om Isaf-engagemanget legitimerade – internt inom Försvarsmakten eller relativt den politiska
nivån – förmågehöjningar, så nämner enstaka respondenter (hög nivå) UAV som exempel på detta. Taktisk
UAV hade strukits ur materielplanen av Regeringskansliets genomförandegrupp, men återlades efter att
behovet för Afghanistan hade tydliggjorts. Det sades ha varit att lätt att förklara varför den förmågan
behövdes i Afghanistan för bl.a. egenskydd, efter att hotbilden hade skärpts.

Specifika sakområden
Vad gäller de specifika förmågor som har påverkats positivt av insatsen varierar graden av konkretion med
sagesmannen. Mest konkreta uppgifter har kommit från svenskar som i Bryssel hanterade tekniska frågor,
standardisering och procedurer.
Flera respondenter framhåller att ett stort antal svenskar har lärt sig hur Nato planerar och leder militära
operationer, vilket ger en ökad förmåga att samarbeta, både nationellt och utanför närområdet. Genom att
personal utbildats, mot och i tjänsten använt, Natos metodik och standarder så har stora delar av
Försvarsmakten ”fostrats i en NATO-anda”. Som konkreta områden för detta nämns procedurer för
utbildning, stabsarbete och övning, samt för samordning av olika förbandstyper. Genom att insatsen var
mer komplex än de på Balkan har kunskaperna fördjupats och också mer omfattande kontaktnät skapats.
Bland särskilda konkreta förmågor som utvecklades nämns ofta Counter-IED, metoder för planering och
för Targeting, att leda in och ta emot Close Air Support, ISR, underrättelser och intelligence fusion, samt
verksamhet med specialförband. Enstaka respondenter går in i större detalj och nämner också strid i
smågrupper under varierande hotnivåer, luftrumssamordning på taktisk nivå, verkansprocessen, CIMIC,
ledning av multinationella insatser, PSYOPS, search and rescue, MEDEVAC, samt sjukvårdstjänst.
Särskilt respondenter som arbetade i Bryssel med bl.a. standards-och procedurfrågor under den senare
delen av perioden går djupare in på några områden:
Afghan Mission Network - att Sverige var truppbidragare till Isaf innebar att förbandet och Försvarsmakten
fick tillträde till detta lednings- och informationshanteringsnätverk och tillgodogjorde sig kunskap och
erfarenhet om hur utveckla, prova och certifiera system för anslutning till detta nätverk. Vidare sägs detta

34

Sverker Göranson gör dock det korrekta påpekandet att de nationella uppgifterna återkom redan med 2009 års försvarsbeslut. Att
de inte fick fullt genomslag är en annan sak (min anmärkning).
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ha lagt grunden för att bl.a. Sverige inbjudit att deltaga i utvecklingen av ramverket för efterföljaren
Federated Mission Network.
Supporting document on information and intelligence sharing with Non-NATO entities vilket innebar en
mekanism för icke Nato-länder att få tillgång till klassificerad information enligt fastställda rutiner.
Processbeskrivning godkänd av Natos militärkommitté för hur icke Nato länder och internationella
organisationer ska gå tillväga för att erhålla Nato kryptomateriel. (MCM-0133-2015). Från att ha varit en
process om sex månader för övningsverksamhet ska beslut nu kunna fattas inom fyra veckor och avseende
operativa insatser inom 72 timmar mot tidigare ca 30 dagar.
Inom områdena Joint Close Air Support (JCAS) och Forward Air Control (FAC) påskyndade Sveriges
engagemang i Afghanistan utvecklingen av den svenska utbildningsmetodiken och samarbete med
framförallt Norge och USA, med vilka Sverige även tecknade Memorandum of Agreement Joint Terminal
Attack Controller (JTAC). Sverige fick också förtur till kurser inom området.
I standardiseringsarbetet gjorde de stora svenska bidragen till Isaf att vi kunde begära och få tillgång till
information om viktiga standarder. Ett exempel var en sammanställning över de 150 viktigaste
standarderna för att deltaga i Isaf. Detta uppges ha varit ett mycket bra grundvärde för Försvarsmakten att
förhålla sig till.
Några respondenter påpekar dock att de förmågor Försvarsmakten tillägnat sig delvis främst är relevanta
för mindre förbands operationer mot en okvalificerad motståndare, och inte alltid tillämpliga på strid i
större förband mot en modern armé. En respondent går så långt som att hävda att det behövs ”omskolning
eller avprogrammering för att kunna lösa de uppgifter som ett nationellt försvar kräver.”

Insyn, information och inflytande
I stort sett samtliga respondenter har understrukit att det faktum att Sverige medverkade substantiellt i Isaf
gav Sverige och Försvarsmakten insyn, information och inflytande inom Nato på ett sätt som inte hade varit
möjligt utan ett betydande truppbidrag. Särskilt, men inte bara, respondenter på hög militär och
tjänstemannanivå framhåller betydelsen av detta. Före Isaf hade Sverige, enligt uppgift, huvudsakligen haft
tillträde till fora och befattningar som var partnerskapsrelaterade. Som truppbidragare till Isaf, under en
period när denna operation var Natos huvudsakliga fokus, fick Sverige och Försvarsmakten betydligt bättre
möjligheter till information, insyn och inflytande. Detta gällde från deltagande i Natos toppmöte in Chicago
i Isaf-format och i det nordatlantiska rådet (i Isaf-format), ned till arbetsgrupper och stabsbefattningar. Som
en respondent (civil/major) uttrycker det:
Avseende tillgång till forum och möten så bjöds Sverige in till Isaf sessioner inom Nato
kommittéer och arbetsgrupper. Som bidragare till Isaf, OUP, KFOR sågs Sverige vara en
”pålitlig partner” och därigenom erhölls en mängd information, inbjudan till samtal,
överläggningar, rådfrågning etc som annars inte hade varit fallet. Svårt att kvantifiera
och sätta etikett på exakt vad det innebar för vår förmågeuppbyggnad men det skapade
möjligheter för Sverige att deltaga i många sammanhang där faktiska beslut och
förmågor formades.
Givetvis öppnades dörrar under resans gång vilka kan vara svåra att identifiera som
enskilda förmågor. Inom allt internationellt samarbete gäller att bygga förtroende. Först
när detta förtroende är etablerat får man till ett utbyte som gagnar båda parter. Om
Sverige valt att stå utanför Isaf där 50 plus nationer deltog hade det givetvis mycket
negativt påverkat [vårt] förtroende och därmed möjligheten till samarbete och utbyte av
information.
Genom AMN anslutning förväntades Sverige bidraga med personal för vidmakthållande
och utveckling inom AMN strukturen. Nuvarande gäller för FMN
strukturen/organisationen varför Sverige sedan AMN kontinuerligt haft en
förbindelseofficer vid AMN sedan FMN sekretariatet vid SHAPE, Mons.
Försvarsmakten har genom FMN sekretariatet (stf Chef FMN sekretariatet) inifrån
kunnat påverka utvecklingen av ramverket för FMN och givetvis fått insyn i Nato
beslutsprocesser vi annars ej hade haft tillträde till, så som inom Military Committee.
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En annan respondent på motsvarande nivå nämner också den befattning han 2012-2015 hade inom Natos
standardiseringsorganisation som en frukt av det svenska Isaf-deltagandet. Han uppfattar också att
deltagandet i Isaf, liksom i operationer på Balkan och i Libyen, berett vägen för den ställning Sverige har i
Nato i dag, inklusive NRF/RFP, CFI TF och EOP.35 En tredje respondent säger att Isaf-deltagandet berett
vägen för svenskar fick positioner vid staber i Mons, Brunssum, Norfolk, LANDCOM, EUCOM etc.
Kanske hade Sverige fått några av dessa positioner även utan Isaf-bidrag, resonerar han, men då senare och
mer spritt. Respondenten betecknar också värdet av dessa befattningar för Försvarsmakten som
”ovärderliga”. En respondent på hög militär nivå under den senare delen av perioden menar att Sverige och
Försvarsmakten nu uppnått en så hög nivå av interoperabilitiet och förmåga att samverka med Nato som det
går att uppnå inom ramen för partnerskapet.36 Andra respondenter bekräftar denna bild och framhåller att
anslutning till AMN och FMN (ställning som FMN-affiliate) och en permanent svensk VNC (Voluntary
National Contribution) befattning vid FMN-sekretariatet inte hade varit möjlig utan att substantiellt
truppbidrag.

Betydelsen av att leda ett PRT
Respondenterna har också tillfrågats vilken betydelse det hade att Sverige ledde ett Provincial
Reconstruction Team (PRT). Flertalet, från låg nivå till högsta, säger att det faktum att Sverige och
Försvarsmakten ledde ett PRT, och därmed hade områdesansvar, var av mycket stor betydelse – en del
säger avgörande. Att leda ett PRT blev en symbol för starkt engagemang.
Det innebar för det första att dörrar öppnades generellt sett inom Nato, att Sverige fick tillträde till
sammanhang som annars inte hade varit öppna, och att svenska åsikter lyssnades på med respekt. Sverige
och Försvarsmakten hade så att säga säte och stämma vid rådslagen, och rösten hade större tyngd.
Högnivårespondenter talar samfällt om att Sverige och Försvarsmakten kom in i den inre kretsen, fick en
annan roll, kände att det fanns ett förtroende, att Sverige och svenska representanter fick en annan status
vid Natos högkvarter och i SHAPE, att Sverige fick tillgång till mer information, ökat inflytande, att
Sverige spelade i en högre division, och så vidare.
För det andra innebar PRT-huvudmannaskapet att Sverige och Försvarsmakten fick tillgång till befattningar
högre upp i kommandokedjan, till exempel i det regionala kommandot för det norra området eller i
högkvarteret i Kabul, och att svenskar och en Sverigeledd organisationen behövde samverka i en
Natokontext i roller som annars inte hade förelegat. Det nära och goda förhållandet till Tyskland som över
tiden utvecklades inom ramen för det norra regionala kommandet nämns här av många.
För det tredje gav det Försvarsmakten en särskild roll, och ett behov av fördjupat samarbete, visavis de
andra kontingenter och entiteter som ingick i PRT:t, som annars inte hade förelegat. Här nämner flera
respondenter exempelvis Finland och Lettland. Det betydde också att Sverige och Försvarsmakten lärde sig
att leda och organisera en komplex verksamhet på exekutiv nivå i en Natokontext.
Sammanlagt menar flera respondenter att Sveriges stora engagemang i Isaf, där PRT:t var mer än bara en
symbol, bäddade för de processer och initiativ som beredde marken för eller ledde till Enhanced
Opportunities Program (EOP), det så kallad guldkortet vid Natos toppmöte i Wales. Framgång har många
fäder, och det märks också i svaren, där flera respondenter framhåller betydelsen av just sitt eget bidrag till
processen för att Sverige lyckades att uppnå EOP. Intressant är också att Försvarsdepartementet förefaller
ha haft en strategisk avsikt och roll redan tidigt i processen som ledde fram till ett PRT:t i Mazar- e- Sharif,
inklusive att Sverige efter en läroperiod skulle överta ledningen av detta.
Notabelt är dock att flertalet respondenter blivit nästan svarslösa inför kontrollfrågan vad Sverige fick (på
grund av PRT-ledningen) som Finland inte fick. Några nämner plats i ett forum bara för länder som ledde
ett PRT, men annars är det inte mycket konkret. Någon antyder också att Finland fick följa med in i den
inre kretsen på Sveriges rockskört. Kontrollfrågan har också ställts informellt till en tjänsteman vid
35

Nato Response Force (NRF) är Natos snabbinsatsstyrka, Reserve Forces Pool (RFP) är ett styrkeregister kopplat till NRF som
även är öppet för partnerländer och där Sverige är med sedan 2013. Connected Forces Initiative Task Force (CFI TF) var en
arbetsgrupp ledd av en svensk och en belgisk general, kopplad till Natos transformationskommando, som undersökte möjligheterna
att ge avancerade partners utökade samarbetsmöjligheter när Nato trappade ner det insatsberoende samarbetet. CFI TF beredde
vägen för Enhanced Opportunity Program (EOP) som är ett samarbetsformat som beslöts vid toppmötet i Wales 2014 och ger fem
partnerländer utökade möjligheter till bilateralt samarbete.
36
Det är också den bild som – för Finlands del – ges i den färska finländska expertrapporten om Nato. (Heisbourg, et al., 2016)
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Finlands Natodelegation under 00-talet, och denne kunde inte peka på något som Sverige fick men inte
Finland, utom möjligen tillträde till ett forum för PRT-ledare. Respondenten hade inte upplevt att Sverige
hade någon priviligierad ställning i Nato jämfört med Finland.

Konsekvenser för samarbete med andra länder
Som särskilt en av respondenterna betonat är förmåga till samarbete och samverkan med de tunga
Natoländerna (USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike) kanske viktigare än förmåga att samarbeta
med Nato som organisation. Det är ju medlemsländerna som äger och kontrollerar de militära resurserna,
även i insatser som faller under Natos ledning. ”Natostandard” är heller inte så enhetlig som det kanske
uppfattades i Sverige under 1990-talet. Det finns ett betydande utrymme för nationella nyanser och
dialekter inom Natoramen, och de är ofta dessa ett land behöver förhålla sig till och behärska, snarare än
det som regelboken säger.
Flera respondenter använder ord som ”definitivt”, ”otvetydigt”, och ”absolut” som svar på frågan om Isafengagemanget öppnade viktiga dörrar för Sverige i andra sammanhang. Här framhåller flera respondenter
samarbetet med USA och med Tyskland som särskilt fruktbart och fördjupat av samverkan i Isaf.
Storbritannien, Norge, Lettland liksom Finland, nämns också i detta sammanhang. Detta gäller både direkt
och indirekt, d.v.s. att Isaf ”absolut” och ”definitivt” underlättade eller öppnade dörren för förtroendefullt
samarbete med länderna i frågor som inte i sig var Isaf-relaterade. Detta avser både samarbete teknisk nivå
(Multinational Interoperability Project och Blue Force Tracker med Tyskland) och samarbete på
policynivå, särskilt med USA. Effekten märks än, enligt respondenter på policynivå, trots att Isaf är avslutat
och Nato har gått in i en ny fas.
En respondent skriver:
Det enskilt viktigaste bilaterala samarbetet – det med USA – utvecklades inom det
försvarspolitiska området mycket som en följd av Isaf engagemanget. Denna utveckling
har varit betydelsefull när fokus även i detta bilaterala samarbete omfokuserats mot
Sveriges närområde.
En annan respondent nämner också särskilt det stöd som USA gav (bl.a. tillgång till sambandssystem) till
svenskt deltagande i Libyen, som ”helt och hållet” beroende på vårt stora Isaf-bidrag.

Samlad bedömning
Den materia som behandlas i denna text inte är objektivt verifierbar eller falsifierbar i naturvetenskaplig
mening. I sådana här frågor finns sällan några enkla fakta eller orsakssammanhang att ta ställning till eller
att klarlägga, bortom det triviala. Materialet handlar inte heller i strikt mening om verkligheten, utan om
individers bild av verkligheten, utifrån sitt perspektiv i tid, rum och position. Detta bäddar för en viss
spridning i resultaten. Dessutom finns utrymme för subjektivitet hos respondenterna, och därmed ett behov
av källkritik i analysen.
Detta sagt finns det – trots en viss spridning – en tyngdpunkt i svaren på frågorna, vilket bör ge möjlighet
att dra slutsatser, om än tentativt. Flera av problemen kommer också upp flera gånger i olika frågor och
svar, vilket ytterligare ökar möjligheten att värdera om svaren är konsistenta och om tyngdpunkten ligger
någorlunda rättvisande.
Det verkar otvetydigt som om det substantiella svenska engagemanget i Isaf har – direkt och indirekt – givit
Försvarsmakten en ökad förmåga att samverka med Nato, att samverka i en Natokontext, och att samverka
med viktiga Natoländer, särskilt USA och Tyskland, men också med andra. Denna förmåga är inte bara
resultatet av engagemanget i Isaf, utan en kumulativ summa av all svensk Natorelaterade samverkan sedan
1994, inklusive PfP, PARP, Natodelegationen, Balkan, Libyen, Somalia m.m. Men det verkar ändå som
engagemanget i Isaf har givit ett signifikant tillskott till helheten. Såväl respondenters bedömningar som ett
flertal objektiva faktorer talar för att Försvarsmakten tydligt ökat sin förmåga att samverka med Nato under
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åren mellan 2004 och 2014.37 Därav följer också att detta tillskott helt eller delvis hade uteblivit om Sverige
inte hade deltagit i Isaf, och kanske förbytts i en avtrappning av förmåga.
Den del av samverkansförmågan som kan kopplas till Isaf gäller naturligtvis särskilt expeditionära insatser
av liknande slag. Men det gäller också i viss mån förmågan att samverka mer generellt och då även i
uppgifter som kan bli aktuella på närmare håll, vid insatser i närområdet eller inom ramen för nationellt
försvar tillsammans med andra.
Vissa förmågor, som C-IED, kanske inte skulle bli lika relevanta vid uppgifter i Europa eller inom ramen
för gemensamt nationellt försvar, men däremot fortsatt i internationella insatser. Andra förmågor (t.ex. att
leda in CAS, luftrumshantering, eller targeting) skulle däremot kunna tänkas bli högst relevanta vid
insatser i närområdet, eller för att ge eller ta stöd för nationellt försvar. Likaså kännedom om Natos och
relevanta Natoländers arbetssätt inom fält såsom logistik, operationsplanering och hantering av order och
rapporter. Att värdera dessa förmågors relevans inom ramen för nationellt försvar ligger dock utanför
ramen för denna studie.
Klart är dock att den ingående kännedom om hur Nato och tongivande Natoländer fungerar i verkligheten,
som nu finns hos tusentals svenska officerare och soldater, borde vara av största värde under lång tid
framöver, även i nationell kontext. Likaså kan värdet av de dörrar till icke-Isaf-relaterat samarbete som
öppnades genom svenskt deltagande tänkas vara långvarigt. Detta gäller både hårdvara (planeringsmetodik,
stabsarbetsmetoder, principer för genomförande etc.) och den mer svårbestämda mjukvaran, som
förhållningssätt, professionell kultur och attityd. En närliggande mjukvara är också det förtroende och de
kontaktnät som har skapats och den ställning som betrodd partner Sverige och Försvarsmakten har uppnått.
För ett land som Sverige, som står utanför Nato men ändå vid ett angrepp skulle vara beroende av militär
hjälp utifrån, kan sådan kännedom, ömsesidigt förtroende och personliga kontakter vara utomordentligt
värdefulla i händelse av en kris. Om hjälp inte kan förberedas och planeras, utan måste improviseras när ett
läge uppstår, är ingående kännedom om och förtroendefulla kontakter till de presumtiva hjälparna, det näst
bästa. Många av de som på svensk sida var anförtrodda med att sköta det kalla krigets hemliga
västsamarbete har sagt att det viktigaste var förtroliga personkontakter med sina opposite numbers i andra
länders. Det näst viktigaste var att ha säkert samband, och kännedom varandras rutiner och operativa
tänkande. Kontakterna var också de förberedelser som behölls i det längsta, när andra åtgärder släcktes ner.
(Dalsjö, 2006; Holmström, 2011)
Det kanske kan hävdas att de förmågor som Försvarsmakten finslipat i Afghanistan inte är de förmågor
som behövs för nationellt försvar, och att Sverige och Försvarsmakten hade gjort bättre i att öva samverkan
inom Natoram för brigads strid med kombinerade vapen mot en mekaniserad motståndare. Men detta
resonemang bortser från att detta slags strid är en konst som även Nato och nästan alla Natoländer tappat
kontakterna med under de gångna 25 åren. Det fanns helt enkelt ingen aktuell Natometodik för storstrid att
lära sig av under Afghanistanperioden. Även Nato och USA var i stor utsträckning fokuserade på
stabiliseringsoperationer och strid mot irreguljära motståndare.
När nu storskalig strid mot en kvalificerad och reguljär motståndare igen står i fokus för såväl Sverige som
Nato och dess medlemmar så är det under delvis väldigt annorlunda förutsättningar än på 1980-talet.
Rimligen så gör de relationer och det kunnande som Försvarsmakten nu har att detta arbete kan bedrivas
snabbare, säkrare och med ett utökat ömsesidigt lärande.

37

Att Sverige och Försvarsmakten nu besätter fler och mer värdefulla befattningar i Natostrukturer, nu är med i fler och mer
betydelsefulla kommittéer och organ, nu är representerade på många av Natos möten, och så vidare, är inte bedömningar utan
fakta.
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Underbilaga 6 Lokalanställda
Försvarsmakten har i många internationella insatser haft stöd av lokalanställda, d.v.s. personal från
värdlandet vilka har anställs antingen direkt av förbandet eller via kontraktörer. De har agerat som tolkar,
men även i stödfunktioner som t.ex. städpersonal och kökspersonal. Insatsen i Afghanistan utgör härvidlag
inte något undantag. När tjänster köpts upp via kontraktörer har i vissa fall även personal från tredje land
(d.v.s. vare sig från Sverige eller från värdlandet) utfört delar av arbetet. I här föreliggande analys ligger
fokus dock på lokalanställda.
Närbesläktat med ovanstående kategorier av lokalanställda är de personer med ursprung i värdlandet vilka
bedriver näringsverksamhet, som t.ex. skrädderi eller tvätteri, på eller i omedelbar anknytning till en svensk
förläggning, och får betalt av enskilda för varje utförd tjänst. Dessa har inte en anställningsrelation till
förbandet eller Sverige, men ofta sin huvudsakliga eller till och med enda inkomst från tjänster utförda för
svensk personal.
I uppdraget för den här föreliggande särskilda analysen angavs att det skulle inkludera deltagandets
påverkan på Försvarsmaktens hantering av veteraner och lokalanställda. FOI har tolkat detta som att den
särskilda analysen ska undersöka de principiella förhållanden som har rått för lokalanställda, men också hur
fördelningen mellan lokalanställda, anställda via kontraktorer samt, om möjligt, de med egen rörelse har
förändrats över tiden. FOI ska däremot inte analysera frågan om rätt till asyl för lokalanställda eller hur de
reella förhållandena (arbetsmiljö) för lokalanställda har sett ut över tiden.
Försvarsmakten har inte fört någon samlad statistik över antal och typ av lokalanställda i insatsen. Inte
heller har Försvarsmakten genomfört några utvärderingar av de lokalanställdas insatser eller några
sammanställningar av erfarenheter från användandet av lokalanställda. De flesta slutrapporter nämner
överhuvudtaget inte denna kategori personal. För att skapa en fullständig bild av användandet av
lokalanställda i Afghanistan hade krävts ett omfattande arkivarbete, utanför detta uppdrags ram. Det har
inte heller ansetts rimligt att i detta skede uppdra åt Försvarsmakten att genomföra ett sådant arbete.
Istället har FOI genomfört en serie intervjuer med såväl personal ur ett urval av fyra förband (FS 12, FS 17,
FS 20 samt FS 25) under den aktuella perioden (2006-2014) som personal på Försvarsmaktens högkvarter
(Insatsstaben samt Juridiska staben) samt FMV:s upphandlingsfunktion för att på så vis skapa en bild av
hur användande av och villkor för de lokalanställda har utvecklats. Sammantaget handlar det om 10 längre
intervjuer/samtal och flera kortare. Detta har kompletterats med studier av visst skriftligt material, t.ex.
stående order från olika tidsperioder, vid besök i Försvarsmaktens arkiv.
Det hade varit önskvärt att även intervjua representanter för de lokalanställda, men detta har inte bedömts
möjligt. Utifrån det avgränsade syftet att undersöka de principiella förhållanden som har rått för
lokalanställda, inklusive fördelningen mellan olika typer av kategorier, har denna begränsning bedömts
som acceptabel.

Lokalanställda i Afghanistan
Det finns flera skäl för att använda sig av lokalanställda. Ett är att det finns uppgifter som måste lösas men
där det är svårt eller olämpligt att använda förbandets personal. Det kan handla både om tolkning och om
städning. Ett annat är den ekonomiska aspekten. För vissa uppgifter är det helt enkelt mycket billigare att
använda lokal personal, som dessutom kan anställas efter behov. Ett tredje skäl är att tillse att en större
andel av de politiskt beslutade, men ofta begränsade, personalramarna kan frigöras för att lösa
huvuduppgiften. För det svenska förbandsbidraget till Isaf blev detta sistnämnda skäl tydligast för de
lokalanställda vakterna. Vakttjänst är en verksamhet som drar stora resurser och kräver mycket personal
vilken bara i begränsad utsträckning kan användas till annan verksamhet. Lokalanställda vakter frigör
därför personal för förbandets huvudtjänst.
I flera intervjuer har framhållits att bruket av lokalanställda har bidragit inte bara till lösandet av uppgifter
som tolkning, städning eller vakttjänst, utan även, indirekt, till förbandets säkerhet och förmåga att lösa
uppgiften. De lokalanställda har bidragit till att förbandet har fått en närmare kontakt med civilsamhället.
Vidare har t.ex. tolkar har utgjort ett viktigt känselspröt för stämningar och undertexter, inklusive kulturellt
särskiljande sådana, både i enskilda situationer/samtal och i en mer allmän mening. Även deras allmänna
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kulturella kunskap har lyfts fram i intervjuer. (Granander, 2016; Nilsson, 2016; FS 12, 2016; FS17/FS21,
2016)
Det finns å andra sidan även utmaningar i att använda lokalanställda. En sådan är säkerhet. Det ökade
antalet händelser där afghaner tillhörande grupper eller institutioner som samarbetade med Isaf brukade
våld mot Isaf-personal gav anledning till en stigande oro. En annan var att lokalanställda som vistades i
förbandets närhet med tiden kan få sådan insyn att de kan utgöra potentiella säkerhetsrisker. I vissa fall fick
de även i sin roll och genom sin närvaro insyn i aspekter som berördes av mer omedelbar
operationssekretess. Det har i intervjuerna även framgått att det har funnits mer generella begränsningar av
hur stor tillit som förbandet och dess personal kunnat lägga på lokalanställda. Hot mot de lokalanställda
eller deras familjer, liksom löften om en ekonomisk framtid av ett slag som inte kunde garanteras av
förbandet, kan leda till att lojaliteter förändras. Medan förbandet och dess personal återvänder till Sverige,
ska de flesta lokalanställda fortsätta att bo och verka i sitt hemland. Därutöver har det funnits särskilda
utmaningar för vissa specifika funktioner, som t.ex. kökspersonal och kontroll över hygien och
hälsofrågor.38
Ur intervjuerna framgår vidare att olika kategorier av lokalanställda tycks ha fått olika starka band till
truppen. Tolkar, vilka arbetade nära sina uppdragsgivare med uppgifter som ofta hade direkt operativ
betydelse och som dessutom talade engelska, tycks naturligt ha fått en mer personlig relation till svensk
personal. Vakter hade visserligen också en interaktion med svenska uppdragsgivare, och uppgifter som
innebar att det svenska förbandet måste ställa stor tillit till dem, men saknade många gånger språket. De
tycks inte ha fått samma nära relation. För övrig personal tycks det ha varierat. Afghansk matsalspersonal
sades i en intervju ha lärt sig svenska och fått nära band till förbandet. Annan lokalanställd personal, t.ex.
städpersonal, interagerade med svensk personal i meningen att de arbetsleddes, men tycks inte ha utvecklat
samma personliga band.

Uppgifter och antal
Lokalanställd personal har i Afghanistan använts inom en rad olika typer av uppgifter, varav tolkar är de
som har blivit mest uppmärksammade. Lokalanställda har även anställts som vakter vid de svenska
enheternas förläggningar, som städpersonal, som köks- och serveringspersonal samt som
vaktmästare/hantlangare (handyman). Det har funnits både lokalanställda med permanent tillträdestillstånd
och sådana som fått temporära tillstånd för specifika uppgifter. Medan de förstnämnda har kunnat röra sig
fritt inom delar av förläggningsområdena, har de sistnämnda eskorterats och varit särskilt utmärkta med
orange väst. Samtliga lokalanställda har blivit visiterade vid såväl in- som utpassage.
Det har varit svårt att få fram exakta uppgifter om antal lokalanställd personal i de olika skedena av
insatsen då Försvarsmakten inte genomfört någon löpande sammanställning av information eller
uppföljningar. Utifrån intervjuer och arkivstudier kan följande ungefärliga antal anges:
FS 12 (2006/07): Ca 90 lokalanställda var direkt anställda av Försvarsmakten, varav 26 (28 på slutet) var
tolkar, 12 arbetade i kök/matsal, sex var handymen och andra stödfunktioner på hel- eller deltid och ca 45
arbetade som vakter på fyra olika camper. Städning och marketenteri sköttes av SUPREME, och de kom
även att ta över kökstjänster under FS 12. (FS 12, 2016)
FS 17 (2009): Ca 140 lokalanställda var direkt anställda av Försvarsmakten, varav drygt 40 var tolkar 12
arbetade i kök/matsal, sju var handymen och andra stödfunktioner och resten vakter fördelat på förbandets
olika camper. SUPREME hanterade städning och dagavlönad personal. (FS 17, 2016; FS17/FS21, 2016)
FS 20 (2010/11): Det fanns inte några lokalanställda som var direkt kontrakterade till Försvarsmakten, utan
tolkar, vakter, matsalspersonal och övrig personal var samtliga anställda via SUPREME. Enligt en uppgift
skulle SUPREME i januari 2011 haft drygt 90 anställda för det svenska förbandets räkning. Det är oklart
hur dessa fördelades på olika arbetsuppgifter och hur många som var från Afghanistan.39 (FS17/FS21,
2016)

38
39

Denna oro har i en intervju angivits som skäl till att gå över till att för kökstjänst ha internationell personal via en kontraktor.
SUPREME löste vissa arbetsuppgifter med internationell personal, som då förlades på campen.
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FS 24 (2013) Åtta personer direkt anställda av Försvarsmakten som tolkar. 200 personer civilt
kontrakterade via SUPREME, varav 24 tolkar. Det är ur underlaget oklart hur många av de 200 som var
afghaner och om de var anställda på heltid eller olika former av deltid. (Försvarsmakten, 2013b)

Lokalanställdas status
Försvarsmaktens syn är att de lokalanställda inte ingår i den militära styrkan, men att de är anställda av
förbandet (eller via en kontraktor). Samtliga militära uppgifter, inklusive att vid behov med våld skydda
campen, ligger enligt Försvarsmakten kvar hos den militära styrkan. De lokalanställda kan inte ges
stridsuppgifter varför t.ex. vakterna inte kan likställas med skyddsvakter. Istället har de benämnts
”inpasseringsvakter”. Deras roll har varit att identifiera, kontrollera och visitera personer och fordon som
önskar tillträde till campen. Skulle det uppstå angrepp eller hot om angrepp skulle den lokalanställda
personalen hålla sig undan, medan den svenska militära styrkan hanterade situationen. De lokalanställda
har endast rätt att bruka våld i självförsvar och är således inte stridande personal. (Sandbu, 2016)
Lokalanställda anses normalt inte heller, i motsatts till förbandets svenska personal, ha någon immunitet
relativt lokal lag. Det huvudskäl som Försvarsmakten anför för detta är att medan immuniteten för
förbandets svenska personal bygger på att de vid brott kan och ska lagföras i sitt hemland (Sverige) går det
inte att sätta upp något motsvarande villkor för de lokalanställda. Enda undantaget är rent tjänsterelaterade
handlingar. (Sandbu, 2016)

Anställningsformer
Fram till 2010 var flertalet lokalanställda vid det svenska förbandet i Afghanistan direktanställda av
Försvarsmakten. Därefter beslöt Försvarsmakten att samtliga lokalanställda skulle knytas till förbandet via
kontraktor. Detta kom att formaliseras skriftligt i ett C INSATS beslut år 2012 (Försvarsmakten, 2012a),
där det också underströks att eventuella undantag från denna inriktning skulle beslutas av C INSATS.
I intervjuerna har flera olika skäl nämnts som grund för beslutet att låta kontraktorer ta över ansvaret för de
lokalanställda. Ett är att minska den administrativa bördan för förbandet. Av intervjuer framgår att de
lokalanställda genererade en betydande mängd ärenden och administration rörande kontrakt,
anställningsvillkor, placeringar och uppföljningar, något som också understöds av arkivgenomgången. (FS
12, 2016; FS17/FS21, 2016; FS 20, 2016; Sandbu, 2016) En del i detta är att genom kontraktsskrivningar
kunna lägga över frågor rörande t.ex. försäkringar på en annan aktör. (Sandbu, 2016) Ett annat skäl som
pekats ut är de politiskt beslutade begränsningarna för förbandets personalram. Dessa är, som noterats
ovan, i sig en av grundorsakerna till att använda lokalanställda överhuvudtaget, men genom att lägga
ansvaret på en kontraktor ökar möjligheten att lägga fler verksamheter utanför förbandsramen. Till exempel
fanns det i förbandet efter 2010 inte några kockar, utan dessa var samtliga anställda via kontraktor och
arbetsleddes av denne. (FS 20, 2016; Pålsson (FMV), 2016) Ett tredje skäl som har nämnts är att
kontraktorer skulle ha större möjlighet att över tiden kunna tillgodose skiftande behov. (FS 20, 2016;
Pålsson (FMV), 2016) I stort är ovanstående skäl likartade de som företag och myndigheter i Sverige anger
som motiv för att outsourca tjänster.
Vid övergången från direktanställd personal till kontraktorer så uppstod det enligt en intervju oro hos de
lokalanställda. (FS 20, 2016) Det är dock oklart hur omfattande denna oro var. Bilden av hur det har
fungerat med kontraktor varierar i intervjuerna. I en intervju uttrycktes det som att mycket av
personalfunktionens kontakter med lokalanställda kvarstod samtidigt som mandaten att påverka
förhållandena inte längre låg hos förbandet. Samma respondent menar att det är troligt att kostnaderna
också ökade, utan att den administrativa bördan minskade på motsvarande vis. (FS17/FS21, 2016) Det har
emellertid inom ramen den särskilda analysens inte varit möjligt att kvantifiera och verifiera dessa
uppgifter. FOI konstaterar att det inte har gått att finna att Försvarsmakten genomfört någon
genomgripande utvärdering av kostnad och nytta med kontraktörer, ställt mot faktorer som t.ex. minskad
kontroll.
Två intervjuade har pekat på missnöje från de lokalanställdas sida vad avser villkor och hur kontraktorn
hanterat dem. (FS17/FS21, 2016; Sandbu, 2016) Exakt hur villkoren för de lokalanställda förändrades när
arbetsgivarrollen övertogs av SUPREME har inte gått att utröna. Emellertid har FOI fått uppgiften att
lönerna ska ha varit garanterade under det första året efter övertagandet och det ska ha funnits villkor i
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upphandlingen om att tillse försäkringar etc. Kontraktens innebörd och efterlevande har emellertid varit
föremål för olika tolkningar, vilket lett till uppföljningar och påpekanden från svensk sida. (Sandbu, 2016;
FS17/FS21, 2016; Pålsson (FMV), 2016) Det ska samtidigt också påpekas att flera intervjuade har uppfattat
samarbetet med kontraktörer som i stort välfungerande och effektivt. (FS 20, 2016; Pålsson (FMV), 2016)
När förbandet anställer lokal personal direkt, utan att gå via en kontraktor, har Sverige/förbandet det
samlade ansvaret för att pröva och administrera anställning, inklusive hantering av säkerhetsrelaterade
frågor och personkontroll. Anställs lokal personal via kontraktor får denne delvis ta över ansvaret för
säkerhetsfrågorna. I praktiken kom detta att handla om att tillse att rätt underlag blev ifyllt och inskickat till
förbandet. Förbandet behöll emellertid viktiga delar av personkontrollen även med kontraktor.
Det har i intervjuer framkommit att lokalanställda har avskilts från sin anställning. I de flesta fall har det
handlat om bristande förmåga att lösa uppgiften, t.ex. tolkar vars engelska inte är tillräckligt bra, men det
finns också fall där det handlat om säkerhetsfrågor. I det sistnämnda kan ingå misstankar om otillbörliga
lojaliteter. I ytterligare några fall handlar det om brott mot Isafs regelverk, som stöld av varor. Det har inte
gått att analysera detta djupare då det inte finns någon samlad statistik.
Lokalanställda har också valt att själva avsluta sin anställning. Inte heller för dessa finns någon
sammanställd statistik hos Försvarsmakten. I vissa fall kan det handla om att få bättre villkor hos något
annat förband eller organisation. I andra fall kan det handla om rädsla och oro för sin egen säkerhet.
Det tycks finnas två sätt att förhålla sig till de av Försvarsmakten direkt anställda lokalanställda. Ett har
varit att använda sig av en primus inter pares, det vill säga en lokalanställd med ett slags chefsansvar för
övriga lokalanställda inom en viss kategori (tolkar, vakter etc.). I detta kan ingå arbetsledning av den
dagliga verksamheten och/eller en administrativ funktion, inklusive rekrytering. Ett annat sätt har varit att
låta förbandets ordinarie chefer arbetsleda de lokalanställda i daglig verksamhet samt låta förbandets
personalfunktion hantera de administrativa delarna. Det förstnämnda har fördelen att minska arbetsbördan
för förbandet. Det kan å andra sidan innebära att förbandets insyn i verksamheten försvagas till den grad att
det bereds utrymme för strukturer som riskerar att leda korruption och gunstlingssystem. (FS 17, 2016;
FS17/FS21, 2016; Sandbu, 2016)

Löner och andra villkor
I samband med insatserna i Bosnien i mitten av nittiotalet, då övergången från en FN- till en Nato-insats
innebar ett ökat ansvar för varje kontingent att själv hantera de lokalanställda, genomförde Försvarsmakten
en analys av lämpliga villkor. Bland annat undersöktes vilka villkor som gäller för andra myndigheters
lokalanställda, t.ex. lokalanställda vid svenska beskickningar. En slutsats var att stora delar av svensk
arbetsrättslagstiftning inte var applicerbar. Försvarsmakten uppfattade sig inte heller som bunden av lokal
lagstiftning, i motsats till vad som gäller för en NGO eller ett privat företag. För svenska myndigheter som
UD och Försvarsmakten ska det enligt Försvarsmakten snarare handla om att ”respektera” lokal
lagstiftning. Hur denna lokala lagstiftning ser ut kan emellertid vara svårt att få fram i en krigszon och lokal
rättspraxis kanske inte ens existerar i nedskriven form. (Sandbu, 2016)
Försvarsmakten beslöt i samband med detta att kontrakt med lokalanställda ska hålla en sådan lönenivå att
avsättning för pension, semesterersättning och sjukförsäkring kan inrymmas. Denna princip gällde också i
Afghanistan. I praktiken var det emellertid svårt att följa upp om sådana avsättningar i praktiken
genomfördes av den enskilde. Framförallt var det sjuk- och olycksfall som oroade eftersom ansvaret ändå
skulle kunna uppfattas falla på Sverige och Försvarsmakten. Under en period skrevs också avtal om
försäkringar för de lokalanställda via kammarkollegiet. (Sandbu, 2016)
När ansvaret för lokalanställda övergick till kontraktorer så ställde Försvarsmakten, som tidigare nämnts,
krav i förfrågningsunderlaget på att kontraktorn skulle inrymma bl.a. olika former av försäkringar för
lokalanställda. Här har det uppstått diskussioner med kontraktorn om huruvida kontraktorn har uppfyllt
detta fullt ut. (Sandbu, 2016)
Utifrån Försvarsmaktens perspektiv har även noterats att hur den svenske lagstiftaren betraktar de
lokalanställda har förändrats över tiden. I lagen om utlandsstyrkan från 2002 nämns överhuvudtaget inte de
lokalanställda, varvid deras relation till lagstiftningen blev oklar. I lagen avseende Försvarsmaktspersonal i
internationella insatser från 2010 är det å andra sidan explicit utskrivet att lagen inte gäller de
lokalanställda. Därmed har lagstiftaren, enligt Försvarsmakten, tydliggjort att lokalanställda inte har rätt till
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samma arbetsrättsliga villkor som övrig svensk personal. I stället har lagstiftaren överlämnat åt
myndigheten att reglera villkor i lokalanställdas anställningsavtal utefter lokala förhållanden. (Sandbu,
2016)
De anställningsavtal som fanns under perioden från 2006 till 2010, såg relativt likartade ut. Det som har
varierat över tiden är framförallt hur ersättning för övertid och obekväm arbetstid har sett ut, men också
tillgången till fri mat. Under FS 12 togs det fram nya kontrakt för att ersätta de som hade övertagits från
britterna. Detta gjordes självständigt av förbandet, med utgångspunkt i bl.a. Natos stående order och
gällande FN-konventioner. Samtidigt utvecklades även rutiner för anställning, arbetsledning, administration
(inklusive lönehantering och lönereglering) och uppsägning. (FS 12, 2016)
Det som bl.a. reglerades i de nya kontrakten var bl.a. arbetstid (48 timmars vecka), ersättning för arbete på
utpekade helgdagar, två dagars betald ledighet per månad, måltidsersättning, krav på hälsokontroller,
förbud mot droger och alkohol, rutiner för visitering vid in- och utpassage, krav på lojalitet mot förbandet
samt ömsesidig uppsägningstid (30 dagar). Det reglerades också att den anställde inte har någon rätt till
ersättning vid sjukdom. (FS 12, 2016; FS17/FS21, 2016; Arkivstudier, 2016)
Lönenivåerna är svåra att utläsa ur underlag då det har funnits olika modeller för tillägg. Tolkarna har fått
övertidsersättning (dock med viss karens om 16 eller 8 h per månad) eller en fast ersättning som
kompensation för jour och övertid. Klart är att tolkarna har legat långt över övriga i lönenivåer. De har
kunnat få ut löner på mellan 1300 och 1500 dollar per månad, med en grundlön som legat mellan 700 och
800 dollar. Lönerna för vakter och måltidspersonal låg istället mellan 300 och 500 dollar. (FS 12, 2016;
FS17/FS21, 2016; Arkivstudier, 2016)

Hot mot lokalanställda
Försvarsmakten har inte fört någon statistik över skadade lokalanställda. Det tycks inte heller finnas någon
sammanställning avseende hot.40 Det vi vet är att den som varit lokalanställd har utsatt sig för risk. Två
lokalanställda tolkar har stupat, 2009 respektive 2010, och det är inte otroligt att ytterligare ett antal har
sårats. Uppgifter i material utgivet om tolkarnas situation av andra än Försvarsmakten beskriver hot och
utsatthet. (Steijer & Olsson, 2013) Det har i några intervjuer lyfts fram att det funnits hot mot lokalanställda
tolkar. (Granander, 2016; FS17/FS21, 2016) Andra intervjuade har uppgivit att det funnits uppgifter om hot
men att dessa inte har uppfattats var konkreta eller allvarliga (Pålsson, 2016; Nilsson, 2016; FS 17, 2016),
även om det finns fall där t.ex. tolkar känts igen på stan eller hårda ord uttalats vid förhandlingar. (FS 17,
2016) Åter andra säger att de inte har uppfattat några signaler om hot. (FS 12, 2016; FS 20, 2016)
Skillnaderna mellan utsagor kan bero på olika befattningar och olika kontingenter. Sammantaget tycks
intervjuer bekräfta att det funnits exempel på hot, men det har inte varit möjligt att närmare utreda hur
vanligt förekommande hoten har varit över tiden eller vilken karaktär och allvar specifika hot har haft.
Uppgifter om hot mot annan personal än tolkar, t.ex. vakter, har bekräftats i en intervju.41 Huruvida detta
beror på avsaknad av sådana hot, t.ex. för att vakterna inte hamnar skuldra mot skuldra med det svenska
förbandet i interaktion med lokala ledare och befolkning på samma sätt som tolkarna, eller på att vakterna
har mer distans till sina uppdragsgivare och i många fall saknar språkkunskaper att förmedla upplevda hot,
har inte gått att klarlägga. FOI har, utöver den hemliga bilagan nämnd i noten ovan, inte identifierat något
skriftligt material från Försvarsmakten som ska beskriva förekomsten av hot mot lokalanställda.
Ur intervjuer framgår att förbandet många gånger har betraktat hot mot lokalanställda lika mycket, eller
mer, som ett säkerhetsproblem för förbandet än för individen. (Granander, 2016; Nilsson, 2016) Tolkar har
vid hot förflyttats inom förbandet för att komma bort från miljön hot uttalades. Det har också funnits en
princip, åtminstone under den period som tolkarna var direkt anställda av förbandet, att rotera tolkar
regelbundet, både för att undvika hot och för att undvika att de får en allt för djup insyn i förbandets
verksamhet. (FS 12, 2016; FS 17, 2016) För att hot skulle utredas närmare krävdes i varje fall under FS 17
också att tolkarna först skulle anmäla hoten till den lokala, afghanska polisen. Därefter genomförde

40

I ett tidigare hemligt dokument, nu utlagt på Sveriges Radios hemsida, hänvisas till en ännu hemlig bilaga som ska beröra
Försvarsmaktens övergripande uppfattning om hotbild för civilt anställda. Denna har FOI dock inte haft tillgång till.
(Försvarsmakten, 2013b)
41
I några intervjuer har hot mot andra kategorier emellertid inte uteslutits. (Granander, 2016; FS17/FS21, 2016; FS 20, 2016)
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bataljonens säkerhetsfunktion en undersökning och om hotet ansågs reellt kunde åtgärder vidtas. (FS 17,
2016) Det finns uppgifter om att det vid något tillfälle vidtagits särskilda åtgärder för skydd.
Det ska vidare noteras att det i flera intervjuer har nämnts att förbandet har ett ansvar för de lokalanställdas
säkerhet under tjänstgöringen, oavsett anställningsform, av både rättsliga, moraliska och säkerhetsmässiga
skäl. (Granander, 2016; Pålsson, 2016; FS 17, 2016; FS 20, 2016; Sandbu, 2016). Det kan även finnas rent
praktiska skäl – förbandet är beroende av att lokalanställda vågar ta sig till sitt arbete.
I 2015 års version av SOFI INT (Stående order för insats, internationell) har infogats en särskild
underbilaga avseende stöd till lokal civil personal vid återgång till civil tjänst. Stödet omfattar tolkar samt
bevaknings- och skyddspersonal, och syftet är både att värna för Försvarsmakten skyddsvärda tillgångar
och att säkerställa att Försvarsvarsmakten ses som en attraktiv arbetsgivare. Stödet är inte en rättighet för
arbetstagaren, men en möjlighet för förbandet och Försvarsmakten. Det finns även möjlighet till ekonomisk
ersättning, i form av högst 80 % av lönen. Stödet utgår i maximalt sex månader, med en möjlighet till en
förlängning om ytterligare sex månader. Stöd har utgetts, framförallt i form av stöd för civila studier eller
stöd för flytt. (Försvarsmakten, 2015d) Enligt intervjuad på Försvarsmakten finns det också en insikt att de
som anställs lokalt för exponerade roller inte bör komma från tjänstgöringsorten, för att på så vis minska
risk och behov av stöd. (Sandbu, 2016)
När det gäller ansvaret för de lokalanställdas arbetsmiljö har det betonats i flera intervjuer att denna i
princip ligger hos förbandet, oavsett om de lokalanställda är anställda direkt eller via kontraktör. Campen
utgör ett svenskt ansvar.
I samband med dödsfallen har förmågan att ta om hand om stupade lokalanställda utvecklats. Detta har i sig
varit en läroprocess för Försvarsmakten.

Lokal personal med egen verksamhet på campen
Det har funnits lokalt drivna verksamheter på campen, inklusive frisör och försäljning av typ
marknadsstånd. Sammanlagt rörde det sig om ett tiotal personer. Dessa hade inte någon relation till Sverige
och förbandet utöver att de fick befinna sig på campen och bedriva försäljning och verksamhet. De var
kontrollerade av förbandet för att få möjlighet till inpassering.
Även om det i mångt och mycket var samma personer över tiden, infördes det vissa förändringar efterhand.
Under FS 17 ställdes krav på att även kvinnor skulle ha möjlighet att bedriva försäljning på campen. (FS
17, 2016) Under FS 20 ansågs att det krävdes en tydligare reglering av vem och hur försäljning bedrevs,
bl.a. infördes namngivna ersättare för de ordinarie säljarna. (Nilsson, 2016)

Synen på de lokalanställda
Kraven på en säker arbetsmiljö skiljer sig inte åt mellan lokalanställda och andra anställda, exempelvis vad
avser säkerhetshot och förhindrande av arbetsskador. (Sandbu, 2016) Utifrån genomförda intervjuer kan
konstateras att synen på de lokalanställda, deras villkor och uppgifter har varierat över tiden. Vad avser
säkerhetshot mot anställda är det ett genomgående drag att Försvarsmakten inte har uppfattat sig ha ett
juridiskt långtgående ansvar för de lokalanställdas säkerhet utanför tjänsten, men också att det funnits en
växande insikt om att det av moraliska, imagemässiga och säkerhetsmässiga (för förbandet) skäl kan finnas
anledning att ta ett sådant ansvar.
Flera intervjuade har också påpekat att de lokalanställda, särskilt tolkar, ska betraktas som kollegor, även
om de har andra villkor än personalen i det svenska förbandet. Det har också framförts att den attityd
förbandet och dess personal visar de lokalanställda kan påverka möjligheten att rekrytera, särskilt i en
situation där andra länder kanske erbjuder såväl högre löner som möjligheter att få emigrera efter
tjänstgöring. Även när rekryteringen ligger hos en kontraktor är detta en faktor, också för att, som en av de
intervjuade uttryckte det: deras lojalitet är lika viktig i båda fallen. Det finns också en känsla hos många att
de lokalanställda fick det sämre när de togs över av en kontraktor.
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Slutsatser
FOI har haft i uppdrag att analysera påverkan på Försvarsmaktens hantering av veteraner och
lokalanställda av deltagandet i Isaf.
Försvarsmakten har i Isaf-insatsen använt ett större antal lokalanställda framförallt för drift av camper,
tolkning, vakttjänst, städning och kökstjänst. I motsats till situationen i tidigare insatser där svenska förband
har använt sig av lokalanställda, råder det i Afghanistan fortsatt en mycket svår säkerhetssituation. Detta
har inneburit att många av de aspekter som återkommer i insatser där lokal personal anställs – såväl vad
avser säkerheten för förbandet som säkerheten för de lokalanställda – har varit särskilt accentuerade.
Under insatsen i Afghanistan har det skett en viss utveckling av Försvarsmaktens hantering av
lokalanställda. En del är att medvetenheten om de lokalanställdas skyddsbehov tycks ha ökat och därför har
vissa verktyg för att kunna hantera detta har utvecklats av Försvarsmakten. En annan del är att en allt större
del av de lokalanställda är knutna till förbandet via kontraktorer samtidigt som fler uppgifter också har
flyttats från förbandet till lokalanställda.
När det gäller de kontrakt och villkor som gällt för de av Försvarsmakten direkt anställda i Afghanistan har
dessa i stort varit stabila över tiden. Villkoren är inte jämförbara med svenska förhållanden, vare sig vad
gäller löner och andra aspekter, men samtidigt troligen i de flesta fall betydligt bättre än motsvarande lokala
villkor.
De lokalanställda har löst för förbandet vitala uppgifter. Vissa av dessa uppgifter är svåra eller olämpliga
att använda svensk personal för. Det kan t.ex. vara svårt eller omöjligt att finna tolkar i Sverige som kan de
aktuella språken och det kan vara olämpligt att använda en begränsad personalram till funktioner som
städning och underhåll av camp. Att i en konfliktmiljö anställa lokalt kan också vara ett sätt att få kontakter
till civilsamhället och få en kulturell förståelse. Det kommer således med stor sannolikhet även i framtida
insatser att behövas rutiner och förmåga att hantera lokalanställda.
Samtidigt finns det även andra uppgifter och roller vilka i Afghanistan har lagts ut på lokalanställda, som
t.ex. lokalanställd köks- och vaktpersonal, bl.a. utifrån de begränsningar som förbandets personalramar har
inneburit. Det kan finnas skäl att överväga lämpligheten i att lägga ut detta slags uppgifter på lokalanställda
och kontraktörer, inte minst utifrån säkerhetsskäl.
Försvarsmakten har inte fört någon samlad statistik över lokalanställda, t.ex. avseende deras anställningar,
säkerhetssituation, skador, nytta etc. Inte heller över hur förhållanden har varierat mellan kontingenter. Det
tycks inte heller finnas någon samlad analys hos Försvarsmakten av för- och nackdelar av att använda
lokalanställda i olika roller samt av för- och nackdelar i att lägga ut olika uppgifter/roller på kontraktörer.
Det kan vara värt för Försvarsmakten att överväga ovanstående, inte minst som ett led i att utveckla
principer och metoder för hur lokalanställda nyttjas. Ett första steg skulle kunna vara en fördjupad analys
av erfarenheterna av att arbeta med kontraktor i Afghanistan.
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Underbilaga 7 Veteranhanteringen
Under perioden 2008 till 2011 upplevde det svenska bidraget till insatsen i Afghanistan en situation av
kontinuerliga stridshandlingar vilken endast har haft sin motsvarighet i insatsen i Kongo på sextiotalet
samt, i kortare skeden, i den inledande FN-insatsen i Bosnien. Av 82 soldater och officerare som har
omkommit under internationella insatser sedan femtiotalet, är det 19 som stupat i stridshandlingar. Nio
stupade i Kongo på sextiotalet, tre i Egypten (Gaza/Suez), två i Libanon och fem i Afghanistan
(Försvarsmakten, 2010a). Övriga har omkommit i olyckor eller under andra omständigheter, som t.ex.
självmord. Medan dessa siffror inte ger hela bilden – t.ex. kan det finnas ett stort antal sårade – ger det ändå
en uppfattning om skillnaderna mellan insatsers karaktär.
På sextiotalet var intresset relativt lågt för de långtidseffekter soldater kunde drabbas av efter en insats. Det
gällde såväl för de som deltagit i insats som för samhället som helhet. De två kanske mest spridda
ögonvittnesböckerna om den svenska Kongoinsatsen (Kamstedt, 1988; Waern, 1980) har fokus på att
beskriva strider och andra dramatiska skeden, delvis mot bakgrund av en känsla av brist på förståelse för
och uppskattning av förbandens insatser.
Insatserna på Cypern och i Libanon var till sina huvuddelar lugna insatser, med få stridshandlingar, och
kom med tiden i mångt och mycket att prägla bilden av FN-insatser i det svenska medvetandet. Personalen
var rekryterade ur värnpliktskullarna, och i fallet Libanon dessutom med en tonvikt på lite äldre
yrkeserfarna personer. Först i och med insatserna på Balkan på nittiotalet och det nya milleniets första
decennium började bilden av behovet av omhändertagande av personalen att förändras. Tillbaka till Sverige
kom förband i vilka delar av personalen hade varit i strid, stridsliknande situationer och/eller hanterat
konsekvenser av svåra övergrepp på såväl militär som civilbefolkning. Detta innebar en delvis ny situation.
Afghanistaninsatsen skulle med tiden innebära en ytterligare accentuering av detta.
I uppdraget för den här föreliggande särskilda analysen angavs att det skulle inkludera deltagandets
påverkan på Försvarsmaktens hantering av veteraner och lokalanställda. Denna underbilaga beskriver hur
veteranhanteringen har utvecklats under den aktuella perioden, hur afghanistaninsatsen kan ha påverkat
denna utveckling samt betydelsen för Försvarsmaktens insatsförmåga.

Veteranhanteringen i Försvarsmakten
I början av nittiotalet såg Försvarsmakten hemkomsten av ett förband från en internationell insats som i
första hand en logistisk utmaning. Förbandet skulle avrustas, vilket innebar fokus på att kontrollera och
lämna in den personliga materielen. Personal med uppenbara medicinska åkommor kontrollerades av
läkare.
Däremot genomfördes inga hemkomstsamtal, vare sig enskilt eller i grupp, utan den hemvändande fick i
bästa fall några råd inför de svårigheter som han/hon kunde tänkas möta vid återgången till civilt liv. Hela
processen genomfördes på den dåvarande FN-skolans anläggning i Almnäs, strax utanför Södertälje, och
tiden från det att den anställde steg in på området som soldat till dess att han/hon steg ut som civil kunde
vara så kort som fyra timmar. Det existerade väldigt lite eller inget alls av uppföljning efter avrustningen.
De mer komplexa insatserna på Balkan innebar ett utökat hemkomstprogram. (Larsson, 2016) Den
hemkommande personalen kvarstannade nu en till två dagar på Almnäs (som då växlat över till att bli
SWEDINT, Försvarsmaktens internationella centrum) för samtal enskilt och i grupp, samt för medicinska
undersökningar. Det infördes också vissa sociala aktiviteter, inklusive en gemensam middag. I samband
med hemkomsten genomfördes även erfarenhetsdiskussioner, funktionsvis och samlat, men i dessa deltog
framförallt befälen. Samtidigt infördes också viss uppföljning av individer efter avslutad insats. Sedan 1997
hade Försvarsmakten i förordning ålagts ett rehabiliteringsansvar (Regeringen, 1996) vilket sedan
ytterligare utvecklades i Lag (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten (1999). Detta var fortsatt
situationen när insatsen i Afghanistan inleddes år 2002 och kom så att förbli i ytterligare några år.
Hösten 2005, i samband med att säkerhetssituationen försämrades i Afghanistan, fördes diskussioner
mellan Försvarsdepartementet och Försvarsmakten om hur krisstödet kunde utvecklas (Riksdagen, 200610-20; Försvarsmakten, 2007a; Veteransoldatutredningen, 2008). Även om det interna uppdraget
påbörjades innan de två specialförbandsoperatörerna stupade hösten 2005, kan antas att denna händelse
kom att ge arbetet ett ytterligare allvar. I Försvarsmaktens årsredovisning för 2006 (Försvarsmakten,
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2007a) presenterades också en rad förslag avseende bland annat uttagning, utbildning och uppföljning.
Veteransoldatutredningen (2007, p. 44ff) skulle sedermera, med utgångspunkt i Försvarsmaktens
redovisning, konstatera att myndigheten i stort ansåg sig ha en fungerande process, att den hade föreslagit
ett antal åtgärder för att strukturera och professionalisera denna process men att det inte tycks ha
genomförts någon genomgripande implementering av förslagen.
Under 2006 och 2007 är det istället riksdagsledamoten Allan Widman (Fp) som på politisk nivå driver
frågan om hanteringen av veteraner, i form av debattartiklar, interpellationer och annan opinionsbildning.
Hösten 2007 beslutade också regeringen att tillsätta en utredning, Veteransoldatutredningen, med uppdrag
att utforma förslag till en svensk veteranpolitik och med Allan Widman som utredare. I betänkandet En
svensk veteranpolitik, del 2 – Ansvaret för personalen före under och efter internationella militära insatser
(2008) presenterades också en rad förslag. Som ett resultat av dessa förslag gavs Försvarsmakten i uppdrag
att implementera ett antal delar av utredningen, samtidigt som en lag och en förordning för
Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser (Riksdagen, 2010; Regeringen, 2010a)
antogs.
Roosberg och Weibull (2014) har sammanfattat de åtgärder som vidtogs:


Möjlighet till förlängning av Försvarsmaktens femåriga uppföljningsansvar efter insats till i vissa
fall livstid.42



Instiftandet av Veterandagen. Veterandagen, den 29:e maj, upphöjdes till statsceremoniell status år
2011. Även personal som genomfört insatser för andra myndigheter i riskområden högtidlighålls.



Instiftandet av medaljen för sårad i strid (FMsis). Medaljen tilldelas i två valörer, i silver till sårade
och i guld till stupade.



ÖB:s beslut om fullständig retroaktivitet för FMsis, innebärande att veteraner vilka genomfört
insatser före medaljens införande kan nomineras till de nya utmärkelserna.



Instiftandet av Försvarsmaktens förtjänstmedalj, med och utan svärd, år 2008. Förtjänstmedaljen
med svärd tilldelas för bedrifter i strid eller under krigsliknande förhållanden.



Forskning och utredning om stressreaktioner, stöd till anhöriga och utvecklingen av civilt
meritvärde från utlandsinsatser.



Uppförande av Veteranmonumentet, Restare, på Norra Djurgården år 2013.



Inrättande av en Veteranavdelning (sedermera Veteranenhet) vid Högkvarteret.

Parallellt med ovanstående har även formerna för hemkomst och uppföljning utvecklats.
Hemkomstverksamheten är nu två till tre dagar lång, och följs upp med en obligatorisk återsamling av
förbandet ungefär sex månader efter hemkomst. Även vid detta tillfälle genomförs samtal med individ och i
grupp, men även sociala aktiviteter. Uppföljningen blir därefter med individuell, men samtliga veteraner får
ett informationsbrev efter ytterligare en tid med information om Försvarsmaktens fortsatta
uppföljningsansvar. Efter fem år upphör uppföljningsansvaret, men kan förlängas i särskilda fall.
En viktig aspekt som påpekats under intervjuerna är behovet av erkänsla. Medaljer och veterandagar är en
del av detta, men också att utveckla allmänhetens förståelse för Försvarsmaktens insats. (Larsson, 2016;
Stach, 2015) Byggt på erfarenheterna från bl.a. Afghanistan ansågs det som viktigt att kunna ge FMsis även
för osynliga skador som post-traumatisk stress (PTSD). (Öberg, 2015)
I den efterföljande Veteranutredningen vidgades perspektivet till veteraner från även andra delar av
samhället än Försvarsmakten. Det konstateras att det återstår brister. Dessa avsåg enligt utredningen bland
annat kunskapen i samhället om veteranfrågor och fredsfrämjande insatser. För Försvarsmakten specifikt
konstaterades att det återstår brister i förandet av statistik över veteraner, i samverkan med
frivilligorganisationer och i förmågan att möta kraven på stöd och uppföljningsansvar. Utredningen

42

Det lagstadgade uppföljningsansvaret är fem år, men i särskilda fall kan det förlängas. Rehabiliteringsansvaret ligger dels hos
sjukvårdshuvudmännen, dels hos veteranens ordinarie arbetsgivare. Försvarsmaktens rehabiliteringsansvar utgörs endast av social
rehabilitering, vilket kommunerna tidigare haft ansvar för. Myndigheten kan också, om det finns särskilda skäl, lämna bidrag under
rehabiliteringen.
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föreslog bl.a. en ny lag som skulle omfatta personal utsänd av andra myndigheter än Försvarsmakten, ett
utvecklat samarbete med frivilliga veteran- och anhörigorganisationer (förordning) samt inrättandet av en
nationell veteranmyndighet. Den sistnämnda skulle bl.a. få ett nationellt ansvar för veteranfrågor, samordna
myndighetsövergripande veteranfrågor och administrera statistik. Därutöver skulle den även ge råd, stöd
och vägledning samt samordna ärenden där veteranen skadats särskilt svårt. (Veteranutredningen, 2013;
Veteranutredningen, 2014)
Förslagen ur veteranutredningen remissbehandlades och bereddes i Regeringskansliet. Svårigheter som
lyfts fram av bl.a. Försvarsmakten är att många delar av ansvaret för veteraner ligger på andra myndigheter
som kommuner och landsting (Larsson, 2016; Stach, 2015). Ytterligare press i ärendet tillkom när
Riksdagen i februari 2015 meddelade ett tillkännagivande (Riksdagen, 2015) om att regeringen bör inrätta
ett centrum med specialkompetens i veteranfrågor. I regleringsbrevet för 2016 fick Försvarsmakten i
uppdrag att redovisa förslag om inrättande av ett särskilt veterancentrum inom myndigheten. I uppgifterna
låg bland annat råd och vägledning till veteraner och anhöriga, säkerställande av uppföljningsansvaret
inklusive samordning med övriga samhället, meritvärde och folkförankring, säkerställande av relevant
statistik samt forskning (Regeringen, 2015a).
Det kan också noteras att i den svenska modellen har Försvarsmakten ensamt det särskilda ansvaret för
veteranhanteringen och övriga myndigheter, t.ex. inom sjukvården, bistår i enlighet med och inom ramen
för sina ordinarie uppdrag. I andra länder, som Norge och Danmark, ses veteranhanteringen i högre grad
som ett ansvar för hela samhället varför fler politikområden och även andra myndigheter ges direkta
uppgifter och ansvar för att stödja veteraner (Försvarsdepartementet, 2011; Öberg, 2015). I Danmark har
t.ex. sjukvården getts särskilda uppdrag att ha resurser och kompetens för att ta emot veteraner, både vad
avser fysiska skador och vad avser t.ex. post-traumatisk stress. (The Danish Government, 2010)
Utöver ovanstående har även anhörigstödet utvecklats under tiden som insatsen i Afghanistan har pågått.
Det är anhörigträffar före och under insats, kontaktpunkt i form av anhörigsamordnare vid förbandet samt
olika former av informations- och rådgivningsmaterial för anhöriga.

Afghanistaninsatsens påverkan på Försvarsmaktens
veteranhantering
Veteranhanteringen har genomgått en omfattande utveckling under den tidsperiod som afghanistaninsatsen
har pågått. Det är FOI:s bedömning, med stöd i genomförda intervjuer, att insatsens karaktär har haft en
påverkan på denna utveckling. Inte minst underströks behovet av en fungerande veteranhantering av det
faktiska läget i insatsområdet – med strider, sårade och stupade. (Larsson, 2016; Öberg, 2015; Granander,
2016; Pålsson, 2016) Det blev ett ökat allvar över frågorna.
Det som var speciellt var att det från 2009 var en insats med kontinuerlig risk för strid, så
snart som förbandet lämnade campen. Det blir då på liv och död för soldaten. Jag tycker
att detta har förändrat respekten för kraven i fält, men också hur vi tar hand om soldater.
Veteranutredningen och andra delar var viktiga i att vi insåg att vi behöver förändras för
att hantera detta. Men, det var små steg, vi hade viss hjälp från utredningar men mycket
erfarenheter från insatser. Detta inkluderar chefer med erfarenhet från att ha stupade och
omkomna, det är viktiga men dyrköpta erfarenheter. (Göranson, 2016)
Även intervjuade kontingentschefer har vittnat om hur afghanistaninsatsen understrukit vikten av att ta
hand om veteranerna, på ett annat sätt än tidigare insatser. (Granander, 2016; Pålsson, 2016)
Samtidigt har det i intervjuer också påpekats att det inte går att säga att inget hade hänt utan Afghanistan.
Vissa processer och diskussioner pågick redan tidigare (Öberg, 2015; Larsson, 2016; Stach, 2015), så till
del kan Afghanistan snarast ha fungerat som en katalysator.
Även andra faktorer har i intervjuer sagts kunna spela in. En sådan är omformningen av Försvarsmaktens
personalförsörjning från frivillighet för deltagande i utlandstjänst till internationell tjänstgöringsskyldighet
för de anställda (först för de som anställts efter 2004 men från 2010 för samtliga). Parallellt lades
värnplikten vilande och från 2010 påbörjades processen att bygga en Försvarsmakt i form av ett
yrkesförsvar bestående av tidvis och kontinuerligt anställda. Det sistnämnda innebar att det inte längre
fanns samma behov av öppen rekrytering till insatser, via t.ex. annonser, utan att det nu var de ordinarie
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förbanden som skulle utgöra grunden för de enheter som skickades ut. Sammantaget innebar detta att såväl
den militära som den politiska nivån gick från att erbjuda en möjlighet till insats för såväl anställda som
icke-anställda, till att beordra anställd personal till insats. (Stach, 2015)
En annan aspekt som lyfts fram var att enskilda och frivilligorganisationer satte ljuset på veteranfrågan.
Bland annat rapporterade media om ett antal fall där soldater som skadats uppfattade att de lämnats att klara
sig själva av Försvarsmakten (Tidningarnas Telegrambyrå, 2006-06-26). Frivilligorganisationer som t.ex.
Fredsbaskrarna men också Stiftelsen Jesper Lindbloms minne bidrog också till att lyfta frågan. (Öberg,
2015)
Den politiska nivåns intresse för frågorna ökade också under denna period och var pådrivande för
utvecklingen. Det kan antas att mer komplexa insatser tillsammans med insikten att personal nu beordrades
ut på insats av den politiska nivån bidrog till politikers ökade engagemang.
Samtidigt har konstaterats att inte alla insatser är lika dramatiska och inte alla veteraner har samma behov
av stöd. Den av Försvarsmakten finansierade forskningen har givit vid hand att det finns stora skillnader
mellan hur olika veteraner mår, beroende på bl.a. insatsens karaktär och om man är frivillig eller
försvarsmaktsanställd43. Att då ge samma stöd till all personal skulle antingen kosta för mycket eller
innebära att stödet blir för litet för vissa. Detta är också en lärdom från de senaste årens insatser, inklusive
de i Afghanistan, och har resulterat i utvecklingen av ett differentierat system där en analys ligger till grund
för vilket stöd som personalen från en viss enhet ska ges. (Öberg, 2015; Larsson, 2016)

Påverkan på Försvarsmaktens insatsförmåga
Den utvidgade tjänstgöringsplikten och övergången till ett yrkesförsvar innebar att internationella insatser
inte längre var något som en mindre grupp frivilliga genomförde och att skillnaderna mellan nationell och
internationell tjänst i allt högre grad kom att suddas ut. FOI bedömer att en utvecklad veteranverksamhet
har varit och är fortsatt viktig för Försvarsmaktens trovärdighet såsom en arbetsgivare vilken ytterst har att
beordra sina anställda till situationer som kan innebära fara för liv.
Lagstiftningen rörande veteraner fokuserar på personer som genomfört utlandstjänst. Diskussionen inom
Försvarsmakten tycks emellertid vara inriktad mot att ge stöd till personal som genomfört insatser, oavsett
om det har varit insatser nationellt eller internationellt. (Larsson, 2016; Öberg, 2015; Stach, 2015)
Afghanistaninsatsens påverkan på utvecklingen av veteranhanteringen får därmed också betydelse för
utvecklingen av Försvarsmaktens förmåga till insatser inte internationellt (i och utanför närområdet), utan
även nationellt.

43

Bland annat beroende på att försvarsmaktsanställda i högre grad är kvar i en grupp som har liknande erfarenheter från insatsen.
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Underbilaga 8 C-IED

44

Motståndaren i Afghanistan förlitade sig på okonventionell krigföring utan tyngre vapensystem (såsom
exempelvis pansar, stridsflyg och artilleri). Istället använde motståndaren lättare vapen och system som var
tekniskt mindre komplicerade och möjliggjorde att dölja sig bland civilbefolkningen. Ett av de system som
motståndaren använde var så kallade Improvised Explosive Devices (IED).45 Dessa kunde bäras av personer
eller fordon (självmordsbombare) eller placeras ut på platser där internationella styrkor ofta färdades,
vanligtvis längs med vägar. I mer sällsynta fall har IED konstruerats så att de kunnat skjutas iväg likt
artillerigranater eller raketer.
En viktig framgångsfaktor i användningen av IED-system har varit att dessa system är tekniskt enkla att
konstruera och att systemet kan varieras på många olika sätt. Till att börja med kan en IED byggas av i
princip vilket explosivt ämne som helst och i vilken kvantitet som helst. I vissa fall har IED bestått av flera
äldre stridsvagnsminor staplade på varandra. I andra fall har IED konstruerats av mindre mängder
hemmagjort sprängmedel liknande det som användes av Breivik vid attackerna i Oslo. Verkansdelen kan
utgöras av enbart explosivämne eller så kan explosivämnet kombinerats med splitter, projektiler,
pyrotekniska komponenter med mera. Även detonationsmekanismen kan enkelt varieras på olika sätt. En
IED kan således konstrueras för att utlösas med mobiltelefon, för att utlösas av offret likt en trampmina
eller använda någon form av tidsutlöst mekanism. I Afghanistan gjorde motståndaren ofta tekniska
anpassningar av IED-systemen när internationella styrkor skaffade olika typer av motmedel vilket i
praktiken innebar att många av Försvarsmaktens motåtgärder mot IED hade ett kort bäst före datum.
Motståndarens avsaknad av tyngre vapensystem, att de använde IED i stor omfattning och var
framgångsrika på att anpassa IED för att komma runt olika motåtgärder innebar att IED blev ett
dimensionerande hot för internationella styrkor i Afghanistan. Med dimensionerande hot menas det, eller
ett av de hot, som är allvarligast i insatsområdet och följaktligen det hot som föranleder flest motåtgärder.
För Försvarsmakten innebar IED-hotet ett behov av att utveckla en ny förmåga: Försvarsmaktens förmåga
att bekämpa IED-system. I dagligtal används ofta den engelska termen Counter IED (C-IED).

Utvecklingen av Försvarsmaktens förmåga att bekämpa IEDsystem
Namnet C-IED ska förstås ungefär som begreppet hostmedicin – konceptet döps efter symtomen och
namnet säger därmed inte särskilt mycket om ingredienserna i medicinen och ibland inte heller särskilt
mycket om själva sjukdomen.
Tidiga lärdomar från Irak och Afghanistan visade att IED krävde ett antal komponenter (utöver själva
bomben) för att kunna användas uthålligt och framgångsrikt. Bland annat krävdes finansiering, smuggling
av delar (till exempel explosiva ämnen), tillverkning och en organisation runt om som förmedlade
information för och om användningen av IED. I denna bemärkelse var IED-systemen, och därmed även
själva bomben, en direkt manifestation av de terroristnätverk som internationella styrkor försökte bekämpa.
Försvarsmaktens förmågeutveckling mot IED har inriktats mot att bekämpa hela detta systemet (inom
Försvarsmakten benämnt IED-system).

44

Denna underbilaga bygger i delar på ett arbete som genomförs inom ramen för Försvarsmaktens erfarenhetsanalys avseende
insatsen i Afghanistan.
45
Sprängladdningar som konstrueras på ett okonventionellt sätt.
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Figur 1 Beskrivning av ett IED-system (Försvarsmakten, 2013d)

Detta har inneburit att begreppet C-IED över tid har skiftat innebörd från att ha varit en anti-bombförmåga
till att bli mer av en anti-terroristförmåga. För Försvarsmakten har detta inneburit ett skifte från i huvudsak
skydd (att hitta och oskadliggöra bomben, alternativt att motverka bomben om den inte hittas i tid) till att
även omfatta verkan (att använda bomben för att spåra och bekämpa nätverket bakom).
Förmågan har utvecklats i takt med att Försvarsmakten har lärt sig mer om hotet, motståndaren och
lämpliga motåtgärder. Därför har det i någon mening aldrig funnits en övergripande plan för utvecklingen
utan förmågeutvecklingen (styrning och inriktning) har skett i takt med att organisationen lärt sig mer om
hotet. Kompetensuppbyggnaden på hotet och motståndaren har dessutom i huvudsak skett nerifrån i
organisationen och uppåt vilket försvårat för högre ledningsnivåer att ligga på förhand. Detta har varit
särskilt problematiskt då hotbilden från IED har förändrats över tid.
De strategiska och operativa nivåerna i Försvarsmakten saknade också inledningsvis fungerande rutiner för
att hantera hotet från IED. Detta åtgärdades 2006 genom införandet av Försvarsmaktens gemensamma
riskhanteringsmodell och skapandet av nya rutiner kring hot- och riskhantering i planeringsarbetet på
främst operativ och taktisk nivå. Till detta kommer också vissa förändringar inom underrättelsetjänsten
samt från och med slutet av 2007 införandet av en särskild organisation inom insatsstaben för att bevaka
och koordinera förmågeutvecklingen för att möta IED-hotet.

Afghanistaninsatsens påverkan på Försvarsmaktens förmåga
att bekämpa IED-system
Insatsen i Afghanistan är orsaken till att Försvarsmakten skaffat förmåga att bekämpa IED-system. Detta
beror på motståndarens organisation och uppträdande i Afghanistan där en kritiskt viktig faktor har varit att
motståndaren använde IED i stor utsträckning, var framgångsrika i användning och anpassning till de
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internationella styrkornas motåtgärder.46 Till detta kommer tidigare nämnda koppling mellan IED-systemen
och de terroristnätverk som Försvarsmakten och övriga delar av insatsen i Afghanistan försökte bekämpa.
Försvarsmaktens förmåga att bekämpa IED-system ska alltså förstås som en insatsdriven
förmågeutveckling som orsakats av insatsen i Afghanistan.
Isaf och Nato har haft en avgörande påverkan på hur förmågan skapats och varför den ser ut som den gör.
Detta har främst skett genom samarbeten på funktionsnivå och bilaterala samarbeten mellan
Försvarsmakten och utländska försvarsmyndigheter. I vissa fall har dessa samarbeten i praktiken pågått
sedan insatserna på Balkan och det finns exempel på samarbeten mellan Sverige och andra länder som
startat på Balkan för att sedan ha legat till grund för utvecklingen av C-IED under Afghanistaninsatsen.
Utbytet i insatsområdet har ofta varit avgörande för Försvarsmaktens kompetensuppbyggnad inom
förmågan. Det vill säga Försvarsmakten har kortat ledtider för förmågeutvecklingen genom att bland annat
delta i utbildningar eller göra studiebesök och ta del av C-IED verksamhet som bedrivits i andra länder. Det
är i sammanhanget värt att poängtera att detta utbyte sällan lett till direkt implementering av lösningar i
Försvarsmakten. Ofta skiljer sig militära organisationer på en teknisk nivå (arbetsmetodik, tekniska system
m.m.) vilket gör att det krävs arbete efter en utbildning för att anpassa kunskaper och färdigheter till den
egna organisationen. Alternativt så omfattas den militära verksamheten av sekretess vilket innebär
begränsningar i möjligheterna att på kort tid implementera viss verksamhet i organisationen. I takt med att
Försvarsmakten har blivit bättre på att bekämpa IED-system och byggt upp de förmågebärande
funktionerna i C-IED har utbytet med Nato-länder blivit mer dubbelriktat.

Vad Försvarsmaktens förmåga att bekämpa IED-system består
av
C-IED likställs ibland felaktigt med ammunition- och minröjning. Förmågan som sådan är betydligt mer
omfattande och ammunitions- och minröjning är en av minst 16 förmågebärande
verksamhetsområden/funktioner. (Försvarsmakten, 2013d) Anledningen till att ammunitions- och
minröjning ofta nämns i C-IED sammanhang är i första hand att denna funktion inte är hemlig och att den
verksamhet den löser ut i förhållande till förmågan C-IED är tydlig, enkel att förklara och väl avgränsad
mot annan verksamhet. Utifrån verkanssynpunkt så ligger förmågans tyngdpunkt dock snarare i
underrättelsetjänsten. Ur materielsynpunkt flyttar sig tyngdpunkten i förmågan till fordon och
skyddsutrustning där flera av de för Afghanistan mest kostsamma materielanskaffningarna har gjorts.
Graden av sekretess gör det omöjligt att i en öppen handling på ett korrekt sätt redovisa vad förmågan
består av och vilka resurser som använts för att bygga upp den.
På ett mer övergripande plan kan förmågan däremot beskrivas som tredelad i bemärkelsen att det finns tre
huvudsakliga verksamhetsområden inom C-IED. Det ska poängteras att dessa verksamhetsområden inte har
en specifik utövare utan snarare innebär att alla militära enheter i insatsområdet (och innan rotation till
insatsområdet) löser uppgifter inom verksamhetsområdena för C-IED – även när det inte är deras
huvudsakliga arbetsuppgift. De tre verksamhetsområdena är:
 Verksamhet för att förbereda styrkan. Detta innefattar verksamhet som syftar till att förbereda
styrkan som ska arbeta i en miljö där det finns ett IED-hot (taktiskt uppträdande, tekniker och
metoder). Fordon behöver modifieras så att de skyddar mot ett hot som normalt kommer
underifrån eller från sidan, soldater behöver anpassad skyddsutrustning och all personal behöver
utbildas på hur man bäst hanterar hotet utifrån sina huvudsakliga arbetsuppgifter.
 Verksamhet för att oskadliggöra IED. Detta innefattar verksamhet som syftar till att hitta och
oskadliggöra IED i insatsområdet. För att söka efter IED krävs olika typer av verktyg, exempelvis
hundar eller metalldetektorer. För att oskadliggöra den krävs dessutom personal och materiel för
ammunitions- och minröjning.
 Verksamhet i syfta att angripa nätverket (det vill säga verksamhet för att angripa IED-systemet).
För att lyckas komma åt nätverket bakom en IED krävs en specialiserad underrättelsetjänst och
ofta en samordning mellan olika myndigheter och organisationer på olika nivåer och i flera olika
46

Mellan 2001 och 2016 dog cirka 1 400 personer i de internationella styrkorna på grund av IED-attacker i Afghanistan. Totalt antal
döda var ungefär 3 500 personer vilket innebär att IED-relaterade dödsfall utgjorde cirka 40 %. Källa: icasualities.org, citerad
2016-04-18.
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länder. I praktiken innefattar denna verksamhet att identifiera personer och grupper i nätverken
bakom IED och verksamhet för att oskadliggöra dessa personer och grupper.
Den sista punkten har över tid kommit att utvecklas mer och mer mot en egen förmåga – Försvarsmaktens
förmåga till exploatering.

Försvarsmaktens utveckling av förmågan C-IED
Denna rapport föregår Försvarsmaktens egen analys och värdering av förmågan att bekämpa IED-system –
främst i nationella insatser. (Försvarsmakten, 2015e, p. 26) För att kunna redovisa vad skapandet av
förmågan har betytt för Försvarsmakten i Afghanistan och vad den kan tänkas betyda i andra insatser har
Försvarsmakten lämnat stöd till FOI genom en särskilt sammansatt bedömandegrupp. Denna grupp har
bestått av personal från INSS och PROD. FMV har dessutom lämnat underlag för redovisning av
kostnader. Informationen i detta avsnitt måste dock förstås i sin kontext vilket innebär att den inte
nödvändigtvis är slutgiltig. Försvarsmaktens egna, framtida, analyser av förmågan kan innebära att
informationen i följande avsnitt blir inaktuell.
För att skapa förmåga att bekämpa IED-system har Försvarsmakten i huvudsak använt befintliga funktioner
och inriktat dessa på nya sätt eller utvecklat dessa för att klara av svårare uppgifter (ombalanserat
funktioner). Detta har skett på olika sätt: exempelvis genom nya utbildningar, förändringar av utbildningar,
ny materiel, nya sätt att använda gammal materiel, meranskaffning av vissa typer av materiel, modifieringar
av materiel, hyra av materiel, organisatoriska förändringar (främst för att personalförsörja vissa funktioner i
tillräcklig utsträckning för att skapa uthållighet i internationell insats), teknik- och metodutveckling med
mera. Total nyanskaffning av en hel funktion har bland annat skett i ett fall – den kriminaltekniska
säkerhetsunderrättelsetjänsten (KTSU). Denna funktion använder forensiska metoder för att utvinna främst
tekniska underrättelser ur hittade IED.
I övrigt består förmågan av resurser (förband, materiel, personal m.m.) som tagits i olika syften från i stort
sett hela Försvarsmakten även om resurser från arméförbanden av naturliga skäl använts i högre
utsträckning än resurser från marin- och flygvapenförband. I uppbyggnaden har även resurser från
forskning- och teknikutveckling använts, bland annat genom uppdrag till FMV, FOI och Karolinska
Institutet. FMV och FOI har över tiden (från 2006 och framåt) genomfört ett antal FoT-projekt47 för att testa
och utveckla skydd, motmedelssystem, detektionssystem och utveckla vissa verksamhetsområden inom
Försvarsmakten. Till exempel pågick ett utvecklingsprojekt på Grindsjön mellan 2011 och 2013 för att
utveckla Försvarsmaktens exploateringsförmåga. (Menning, et al., 2013)
Det har i efterhand inte gått att precisera all information om dessa kostnader. Specifika utgifter kan inte (på
ett enkelt sätt) härledas till förmågeutvecklingen av C-IED – antingen för att kostnader inte är redovisade
på det sättet eller för att kostnader inte enbart beror på förmågeutvecklingen av C-IED utan även andra
faktorer. Dessutom har större kostnader relaterat till insatsdrivna behov ofta fördelats över olika
anslagsposter. Exempelvis fördelades anskaffningen av bandvagnar (genom inhyrning från Nederländerna)
så att 35 miljoner för modifiering och logistik togs från anslag 1:2 (internationella insatser) medan
resterande 72 miljoner togs från anslag 1:3 (anskaffning av materiel och anläggningar) och 1:4
(vidmakthållande och avveckling m.m. av materiel och anläggningar).48
Utifrån underlagen till denna rapport förefaller det vara ett rimligt antagande att materielanskaffning för
förmågeutvecklingen av C-IED (ej inkluderat forskning, teknikutveckling, modifiering, drift och underhåll,
utbildning, rekrytering med mera) hamnar någonstans i intervallet 0,5 till 1 miljard kronor för perioden
2005-2014.

47
48

Forskning och teknikutveckling.
FMV, 2011-04-29, 11FMV4055-2:1
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Förmågeutvecklingen av C-IED påverkan på Försvarsmaktens
insatsförmåga
Följande kapitel redovisar effekterna som utvecklingen av C-IED har haft på Försvarsmaktens förmåga att
genomföra olika typer av insatser. Redovisningen tar i huvudsak upp riktning på effekter. Däremot tar
redovisningen inte upp storleksordningen av effekterna. Det ska också påpekas att C-IED i de flesta fall
endast är en marginell del av påverkan på Försvarsmakten. Det vill säga olika effekter har flera olika
orsaker där förmågeutvecklingen C-IED är en (mindre) del av dessa.

Betydelsen av C-IED i olika typer av insatser
Ombalansering av befintliga funktioner har nästan undantagslöst gett en positiv effekt på Försvarsmaktens
förmåga att bekämpa IED-system. I de fall där ombalanseringen av en funktion inte har gett någon effekt
beror detta i första hand på att det inte funnits ekonomiska medel att fullfölja ombalanseringen. Detta
betyder i klartext att Försvarsmakten inte har haft råd att anställa eller utbilda den personal som behövts,
anskaffa nödvändig materiel eller driva utvecklingsprojekt för att få fram fungerande system. Samtidigt
visar erfarenheter från Afghanistan att denna typ av utveckling är förhållandevis komplicerad – även när
den sker i begränsad omfattning. Det tar tid att få personal, utbildning, infrastruktur, materiel och
nödvändiga stödfunktioner att fungera enskilt och tillsammans med andra system.
De konkreta effekter som anskaffningar för – och utveckling av – förmågan C-IED har haft är i grova drag:
 Bättre förmåga på operativ nivå att snabbt hantera hot och risker i insatsområden med miljö,
motståndare och uppgifter som är nya för Försvarsmakten.
 Bättre förmåga för Försvarsmakten (ur kompetensförsörjningssynpunkt) att utbilda förband och
specifika funktioner, för verksamhet i en miljö med ett IED-hot.
 Bättre förmåga för Försvarsmakten (ur materielsynpunkt) att understödja förband i insats med drift
och underhåll av materielsystem inom förmågan att bekämpa IED-system.
 Bättre förmåga att hitta IED.
 Bättre förmåga och metoder att oskadliggöra och omhänderta IED.
 Bättre skydd mot IED som tekniskt liknar de som använts av motståndaren i Afghanistan och som
stridstekniskt används på ett liknande sätt som i Afghanistan.
 Bättre förståelse hos Försvarsmaktens personal för hur man ska uppträda där motståndaren
använder IED.
 Bättre förmåga hos Försvarsmaktens personal och organisation att anpassa sitt uppträdande i ett
insatsområde där det finns ett irreguljärt hot.
 Bättre förmåga för underrättelsetjänsten att ta fram underrättelser till stöd för förmågan att
bekämpa IED-system.
 Bättre förmåga hos olika ledningsnivåer inom Försvarsmakten att använda underrättelser om IEDhot eller terroristnätverk.
I denna bemärkelse finns det scenarion där Försvarsmaktens förmåga att genomföra insatser nationellt, i
närområdet eller utanför närområdet har ökat – främst avseende begränsade insatser med en IED-hotbild
och/eller en irreguljärt organiserad motståndare.

Undanträngningseffekter på andra förmågor
Ombalanseringen av funktioner har i huvudsak skett inom ekonomisk ram. Detta har inneburit
undanträngningseffekter på andra förmågor i Försvarsmakten. Dessa undanträngningseffekter har haft olika
orsaker och konsekvenser men kan förenklat kategoriseras enligt nedan:
 Undanträngningseffekter inom en funktion. Den direkta orsaken har ofta varit ombalansering av
funktionen. Om personal eller materiel ombalanserats i syfte att öka förmågan C-IED så har det
ofta påverkat andra förmågor som funktionen upprätthåller.
 Undanträngningseffekter inom en organisatorisk del av Försvarsmakten. Dessa
undanträngningseffekter orsakas i första hand av prioriteringar i personalramar. Prioriteringarna
beror i sin tur på Försvarsmaktens behov av att personalförsörja vissa funktioner i insats vilket
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skapar ett ökat behov av personal jämfört med de grundantaganden som Försvarsmakten gjort för
dimensioneringen av den nationella insatsorganisationen.
Undanträngningseffekter på en övergripande nivå (hela Försvarsmakten). Dessa
undanträngningseffekter beror i första hand på större materielanskaffningar. Det ska poängteras att
C-IED endast är en marginell del av orsakerna till dessa undanträngningseffekter. Andra orsaker
har haft större påverkan, exempelvis anskaffning av helikopter 16 (Blackhawk).

Utvecklingen av C-IED har, i ett historiskt perspektiv, varit relativt billig. Dyra materielanskaffningar och
utvecklingsprojekt (dyrt definierat som kostnader på över 100 miljoner för ett projekt över tid) har varit få.
Ovanstående undanträngningseffekter bör förstås som delvis orsakade av den försvarspolitiska kontexten.
Över tid har Försvarsmakten fått mindre resurser (Nordlund, et al., 2014) för att lösa fler uppgifter.49
Majoriteten av de förmågebärande funktionerna i C-IED är små vilket inneburit att även begränsade
ombalanseringar i nominella värden har fått stort genomslag i nedprioriterade förmågor.
Undanträngningseffekterna innebär att Försvarsmakten i dagsläget har förmågebrister vad gäller vissa typer
av insatser och/eller brister i uthållighet i vissa typer av insatser.
Undanträngningseffekter som gått att fastställa inom ramen för detta arbete är:
 Heltidsbefattningar och officersbefattningar omprioriteras mot vissa verksamheter vilket innebär
nedgångar i kompetens inom andra verksamheter. Nedgång i kompetens har inneburit att för
Försvarsmakten centrala förmågor inte kunnat vidmakthållas över tid alternativt endast kunnat
vidmakthållas i begränsad omfattning.
 Större inplaneringsbeslut i materielplanen som innebär att liggande plan måste omarbetas. Av olika
skäl har Försvarsmakten inte kunnat återta dessa omarbetningar utan de kvarstår fortfarande som
ett materielunderskott. I den mån materielunderskott har kunnat påvisas tyder observationer på att
dessa ofta drabbar Försvarsmakten generellt snarare än ett specifikt förband eller en specifik
funktion.

Effekter är inte bestående över tid
Samtliga effekter som beskrivs ovan kräver investeringar i kompetens, personal, materiel, utbildningar,
organisation, anläggningar med mera för att vara bestående alternativt återställas. Det är därför mer
realistiskt att förstå både förmågeutveckling och undanträngningseffekter som temporära. I denna
bemärkelse är alltså både den ökade och den minskade förmågan i olika typer av insatser tidsberoende och
de reella konsekvenserna består av ledtiden för Försvarsmakten att återta en viss förmåga snarare än den
specifika förmågan vid en given tidpunkt.
Att utveckla förmågan C-IED tog Försvarsmakten cirka tio år. Hur lång tid det kommer ta att återta vissa
förmågor går i dagsläget inte att svara på. Ombalanseringen av funktioner (återställande) har i praktiken
redan pågått några år liksom arbete för att komma till rätta med övergripande negativa effekter på
Försvarsmaktens förmågor. Däremot visar utvecklingen av C-IED på att det normalt går snabbare att tappa
förmåga än att bygga upp den. Det går med andra ord generellt sett snabbt att demontera system,
kompetens och materiel medan det ofta tar lång tid att bygga upp desamma.
Principiellt skulle förmågeutvecklingen av C-IED gå att se som ett nollsummespel (utveckla en förmåga på
bekostnad av en annan samt återta en förmåga på bekostnad av C-IED) men i och med att ledtiden för att
bygga upp förmågor generellt är längre än ledtiderna för att montera ned dem så finns det en generell
negativ påverkan på Försvarsmaktens förmåga över tid. Samtidigt behöver förmågor utvecklas mot
prioriterade behov (det vill säga att ha en generellt hög förmåga att lösa uppgifter som inte är relevanta för
Försvarsmakten är inte att ha en hög förmåga).

49

Givet att utvecklingen av en ny förmåga (C-IED) för att hantera nya uppgifter inte inneburit minskade ambitionsnivåer i andra av
Försvarsmaktens uppgifter.
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Figur 2 Schematisk illustration av generell negativ påverkan p.g.a. ledtider i utveckling och återtagande av förmågor
inom en och samma funktion. Vid en given tidpunkt (pilen) kan resurser inte nyttjas optimalt p.g.a. uppbyggnad av en ny
förmåga (2) vilket innebär en nedgång i förmåga i absoluta termer. Behovet av förmåga 2 är dock högre än tidigare
samtidigt som behovet av förmåga 1 är lägre vilket innebär en ökning av förmågan i relativa termer.

Betydelsefulla osäkerheter
En svårbedömd konsekvens av utvecklingen av C-IED är att vissa funktioner och förmågor, över en längre
tid, i huvudsak utvecklats i ett väldigt specifikt syfte med okända kopplingar mot hur funktionerna och
förmågorna skulle ha utvecklats om Försvarsmakten istället hade fokuserat på en reguljär motståndare och
en hotbild kopplat mot ett högkonfliktscenario nationellt. Detta innebär att deltagandet i Isaf (bland annat
genom förmågeutvecklingen C-IED) har påverkat Försvarsmakten i vissa riktningar där man i dagsläget har
svårt att värdera om denna riktning möter behov som uppstår i andra typer av insatser.

Slutsatser
Förmågeutveckling inom ram bör förstås som ett nollsummespel. En förmåga som får mer resurser kan
möta högre krav (kvalitativt) och/eller kan användas i större omfattning (kvantitativt). Samtidigt måste
resurserna tas ifrån andra förmågor vilket innebär nedgång i dessa förmågor.
Försvarsmaktens förmåga att genomföra insatser nationellt, i närområdet och utanför närområdet påverkas i
den utsträckning som olika förmågor behövs för olika insatser. Om antagandet är att det i första hand är i
internationella insatser utanför närområdet som Försvarsmakten kommer möta en irreguljär motståndare
som förlitar sig på lågteknologiska vapensystem (bland annat IED) så är det också realistiskt att anta att CIED i första hand haft en positiv påverkan på Försvarsmaktens förmåga att genomföra insatser utanför
närområdet.
För C-IED är de förmågebärande funktionerna ofta små (personal- och materielmässigt) vilket inneburit att
även en i absoluta termer begränsad ombalansering av funktionerna fått betydande konsekvenser för andra
(ej C-IED-relaterade) förmågor.
Omvänt: ovanstående innebär sannolikt också att en ombalansering av funktionerna igen (för att återta
förmågor) kommer att få stora konsekvenser för C-IED. På sikt bör detta resultera i begränsade möjligheter
för Försvarsmakten att genomföra insatser liknande den i Afghanistan (med högre krav) och/eller
begränsade möjligheter att använda förmågan på flera platser samtidigt (volym).
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Det är sammantaget mer relevant att förstå konsekvenserna av undanträngningseffekter i termer av de
ledtider som uppstår för att bygga upp eller återta vissa förmågor. Underlagen till denna rapport tyder på att
återtagande och uppbyggnad av förmågor är betydligt mer tidskrävande än att montera ned förmågor. I
denna bemärkelse finns det en negativ påverkan över tid av att Försvarsmakten ombalanserar funktioner.
Detta innebär att Försvarsmaktens förmåga vid en given tidpunkt (då ett nytt behov prioriteras på bekostnad
av ett gammalt) nedgår i absoluta termer men ökar i relativa termer. En ökning av förmågan i både absoluta
och relativa termer kräver sannolikt att utvecklingen av förmågor för att möta nya behov kompenseras så
länge gamla behov kvarstår.
Värdet av en särskild förmåga vid en given tidpunkt måste sättas i relation till Försvarsmaktens prioriterade
behov vid samma tidpunkt. Samtidigt måste förmågan – om den sker som förmågeutveckling inom ram –
ställas i proportion till hur långvariga behoven är, särskilt när det sker på bekostnad av andra förmågor. Det
vill säga Försvarsmaktens förmåga att genomföra insatser i olika kontexter kan inte frigöras från vare sig
det kortsiktiga eller långsiktiga tidsperspektivet. Dessa två perspektiv kan dessutom leda till diametralt
motsatta slutsatser om Försvarsmaktens förmåga.
Det finns kvarstående osäkerheter om vad delar av utvecklingen av C-IED har inneburit för
Försvarsmakten. Dessa osäkerheter beror i huvudsak på att funktioner och förmågor dimensionerats i
specifika syften över en längre tid. Hur den dimensioneringen kommer att fungera i andra syften samt om
det finns eventuella behov av kompletteringar på systemnivå är i dagsläget svårt att svara på.
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Underbilaga 9 Indirekt verkansunderstöd och CAS
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Close Air Support (CAS) är flygunderstöd mot markmål i anslutning till egna förband. Verksamheten
kräver detaljerad koordinering av eldledning mellan understödjande flyg och marktruppernas position men
också andra nyttjare av luftutrymmet. Utmaningen är att säkerställa högsta möjliga säkerhet för flyg, egen
marktrupp samt civilbefolkning och minimera risken för att åsamka oavsiktliga skador på byggnader och
infrastruktur i den omgivande miljön. För att leda CAS behövs en eldledare som är specialutbildad för att
leda flyg, en Forward Air Controller (FAC) eller Joint Terminal Attack Controller (JTAC)51.
Utveckling av funktionen FAC har i Sverige en tydlig koppling till internationella insatser. Starten för
Försvarsmaktens utveckling av den moderna CAS-förmågan skedde runt 1999 i samband med att den första
beredskapsstyrkan skulle sättas in i Kosovo. Under insatsen i Bosnien hade svenska officerare sett nyttan
av framskjuten luftledning då Sverige lånat amerikanska Combat Observation Lasing Team, (COLT) och
danska Tactical Air Control Party (TACP) till de svenska förbanden. De första två svenska FAC:erna
utbildades i Rammstein i Tyskland och de satte därefter själva samman och utbildade sin egen TACP-grupp
som följde med den första beredskapsstyrkan till Kosovo. FAC:erna arbetade då i par där den ene
fungerade som luftsamordnare, Air Liaison Officer (ALO) på staben och den andre som eldledare ute i fält
med TACP-gruppen. Försvarsmakten såg tydlig nytta av funktionen redan under den första rotationen och
utbildades ytterligare FAC:er i England som sattes in i efterföljande rotationer fram till 2002. Vid den
tidpunkten hade konfliktnivån gått ner så pass mycket att förmågan inte längre ansågs nödvändig i
insatsområdet. Eftersom insatsen i Afghanistan samtidigt inletts, uppstod nya behov av TACP-grupper och
USA såg till att genomföra förberedande CAS-träning i Kosovo där svenska FAC:er också fick möjlighet
att delta.
Under afghanistaninsatsen hade det svenska bidraget inte tillgång till något markbaserat system för indirekt
bekämpning (artilleri eller granatkastare). Luftburet understöd, CAS, från andra staters förband var det
enda egentliga indirekta verkansunderstöd som svenska marktrupper kunde nyttja. Det första svenska
TACP:t sattes därför in halvvägs in i insatsperioden för FS 14 (2008). Från 2009, under FS 18 och FS 19
ökade hotnivån markant, varför också behovet av TACP-grupper ökade.

Utveckling av CAS i Försvarsmakten
Utvecklingen av CAS inom Försvarsmakten skedde inledningsvis i två separata spår. Det ena var
markrelaterat – utbildning av FAC-personal för att kunna leda utländskt flyg som understöd till
markförband. Det andra var flygvapnets materielutveckling avseende JAS 39 Gripen. Så småningom
länkades dessa två utvecklingsspår samman.
År 2003 fick A 9 uppdraget att hålla ett TACP (med en FAC) stridsberett över tid. Det beslutades att
funktionen skulle utvecklas i enlighet med Natostandard. Funktionen FAC är beroende av samverkan
mellan flygvapnet och armén då både FAC:er och CAS-utbildade piloter behöver genomföra ett antal årliga
kontroller få upprätthålla godkänd status och kunna verka i sin profession i internationella sammanhang.
I samband med försvarsbeslut 2004 och Sveriges ambition att öka sitt deltagande i internationella insatser,
uppkom behov av nya förmågor till JAS 39 Gripen. Intresset för CAS ökade då inom flygvapnet, eftersom
det medförde förmåga att understödja andra markförband än svenska. Försvarsmakten ansåg det viktigt att
inneha en sådan förmåga och att kunna visa upp att den fanns. År 2007 var systemet fullt integrerat på JASflygplanen och Försvarsmaktenbeslutade att CAS skulle drivas i ett accelerationsspår för att skynda på
utvecklingen av förmågan.
Inledningsvis utbildade Försvarsmakten sin FAC-personal utomlands men allteftersom behovet av TACPgrupper ökade under afghanistaninsatsen, ansågs de höga utbildningskostnaderna motivera en nationell
utbildningsverksamhet. För att säkerställa den nationella förmågan inom Isaf, vilket vid tidpunkten hade en
hög politisk prioritet, kunde en internationellt certifierad utbildning realiseras 2010 genom ett bilateralt

50

Denna underbilaga bygger i stora delar på ett arbete som pågår inom ramen för Försvarsmaktens erfarenhetsanalys avseende
insatsen i Afghanistan.
51
FAC är den benämning som tidigare använts av Sverige, Nato och de flesta länder, medan man i USA använt benämningen JTAC.
Från 2016 används i också i Sverige benämningen JTAC.
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samarbete, JTAC Memorandum of understanding, (JTAC MOA), med USA. Utbildningsenheten FAC
Training and Evaluation Cell (FACTEC) hör till Artilleriregementet A 9 i Boden som har nationellt ansvar
för CAS. Tack vare samarbetsavtalet med USA var Försvarsmakten representerade i flera internationella
arbetsgrupper inom området indirekt eld.
Med tiden och i skiftet från internationellt till nationellt fokus fick CAS-förmågan en lägre prioritet för
flygvapnet än för armén, kopplat till faktiska behov och inriktning. Detta resulterade i en lägre tillgång till
övningstimmar med CAS-flyg, vilket gjorde det svårt för FAC/JTAC-personal att genomföra nödvändiga
kontroller och bibehålla sin status.
Förmågeutveckling inom flygvapnet drivs inte uteslutande av Försvarsmaktens behov. Det finns exempel
på delar av JAS-systemet som till en högre grad utvecklats utifrån drivkrafter från industrin och andra
stater, än inriktning från Försvarsmakten (som t.ex. lufttankningsförmåga och tvåsitsiga flygplan). I fallet
CAS har förmågeutveckling ibland drivits av att materiel anskaffats som initialt syftat till att fylla andra
behov. Exempelvis anskaffades år 2003 laserbomber och vapen som inledningsvis avsåg att möjliggöra
precisionsbombning. Senare visades sig denna utrustning också kunna nyttjas för videospaning och därmed
till understöd av markoperationer genom att i realtid bidra till att framställa en marklägesbild. En funktion
som är högst relevant för CAS.

Afghanistaninsatsens påverkan på Försvarsmaktens förmåga
till CAS
På grund av de interoperabilitetskrav som Isaf ställde för att svenska TACP-grupper skulle få nyttja
internationellt flygunderstöd i insatsområdet i Afghanistan, var Försvarsmakten till stor del tvungen att
följa Natostandarder, Standardization Agreement (STANAG) avseende metoder och utbildning samt
insatsspecifika rutiner avseende material. Som icke-Natomedlem kunde Sverige inte delta i utvecklingen av
denna standard men tack vare det bilaterala samarbetet med USA angående FAC/JTAC, erhöll Sverige
indirekt både insyn och möjlighet att delvis påverka dess utformning. Nationella reglementen, handböcker
och utbildning var tvungna att förhålla sig till fastställda internationella standarder. Försvarsmakten tog
exempelvis fram en utbildningsorder för FAC (FM UtbO FAC) som en konsekvens av Isafs krav på
certifiering och kvalificering av FAC/JTAC-personal.
Under arbetsmötena inom JTAC MOA behandlades ett flertal ärenden kopplade till den amerikanska
Lessons Learned-processen inom Isaf. Eftersom samtliga amerikanska stridskrafter kontinuerligt deltog i
dessa arbetsmöten fick Försvarsmakten god insyn i deras erfarenheter och vilka åtgärder som vidtogs för att
åtgärda problem eller felaktigheter. Dessa användes också för att förbättra den egna förmågan avseende
t.ex. utbildning och metod.
Flera funktionsspecifika erfarenheter från afghanistaninsatsen har direkt påverkat utvecklingen av
Försvarsmaktens CAS-förmåga, t.ex. vad gäller TACP-gruppens utformning i relation till val av fordonstyp
och betydelsen av att ta hänsyn till dessa förutsättningar i planeringen inför insats. För att vara
interoperabla med andra staters enheter och olika plattformar behövde svenska FAC/JTAC också öva på att
använda andra metoder än de standardiserade. Trots högt ställda krav på att följa internationell standard,
var de tvungna att öva för att vara beredda på olika förhållanden i insatsområdet. Dessa behov ledde till en
successiv anpassning av den nationella utbildnings- och övningsverksamheten.
Exemplen ovan tydliggör att utvecklingen av FAC/JTAC-funktionen till stor del påverkades av de
förhållanden och förutsättningar som rådde under insatsen i Afghanistan.

Afghanistaninsatsen– påverkan av CAS på Försvarsmaktens
insatsförmåga
Funktionen CAS, såsom den utförs i dag, finns i Försvarsmakten till stor del p.g.a. behov som uppstod i
internationella insatser. Utvecklingen av förmågan prioriterades framförallt under en period när
Försvarsmaktens fokus var internationellt snarare än nationellt.
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Funktionsspecifika standarder och interoperabilitet
I afghanistaninsatsen var Försvarsmakten tvungen att förhålla sig till rådande internationell standard
avseende CAS för att över huvud taget kunna använda andra staters flygresurser. Som en konsekvens och
till fördel för insatssamarbeten ur både nationellt och internationellt perspektiv, är Försvarsmakten nu till
stor del interoperabel med andra nationer. Det internationella samarbetsavtal som Sverige, tack vare
interoperabilitetskraven för CAS, ingått i har resulterat i tillträde till internationella mötesforum för
verkansunderstöd. Samverkan inom dessa forum kan antas vara fördelaktigt för Försvarsmakten även ur ett
långsiktigt perspektiv. Behovet av att vara fullt interoperabel i internationella sammanhang bör dock vägas
mot eventuella negativa konsekvenser på nationell nivå. När Försvarsmakten måste följa internationell
standard för materielsystem, kan detta leda till konsekvenser som kanske inte uppstår om man har full
valfrihet. Det kan exempelvis medföra merkostnader, genom att behöva anskaffa ett dyrare alternativ,
sambandsproblem, genom avsaknad av interoperabilitet med nationella system, och lång anskaffningstid,
på grund av att leverantörer vid högt köptryck prioriterar andra stater före Sverige.

Insatsrelaterade behov och prioritering av förmågebehov
Den ökade efterfrågan på FAC/JTAC i afghanistaninsatsen, ledde till en successiv nedprioritering av de
nationellt mer prioriterade formerna av indirekt bekämpning, såsom artilleri och granatkastare. När TACPgrupper inte längre behövdes i afghanistaninsatsen hade plutonen svårt att återta den ursprungliga
uppgiften, eftersom organisationen var materiellt och personellt anpassad för en insats och uppgift som den
i Afghanistan. Även om Försvarsmakten i förväg planerade för ett visst insatsupplägg, förändrades bidraget
till sin utformning efterhand på grund av utveckling i insatsområdet, övriga staters insatsbidrag och
politiska styrningar. Nya förmågor tillsattes efterhand, vilket ledde till förmågemässiga konsekvenser på
nationell nivå. Vid uppkomna insatsbehov (i form av ny materiel eller anställning och utbildning av
personal), måste befintlig nationell planering och verksamhet stå tillbaka och för detta krävs en nogsam
avvägning. Försvarsmakten behövde därför ta fram nya metoder för att kunna hantera dessa behov, t.ex.
utvecklades en process för snabb materielförsörjning (se underbilaga 4) som möjliggjorde undantag från
ordinarie arbetsgång. Metoden skulle användas för att tillgodose uppkomna funktionella behov (främst för
att öka personsäkerheten och minska risken för personskador) vid insatsförband under insats, eller
insatsförband under förberedelser för insats.

Internationell verksamhet tydliggör brister till gagn för nationella behov
Framförallt TACP-gruppens materielutveckling har påverkats av afghanistaninsatsen, dels som en följd av
generella krav på att vara interoperabel i internationella insatser, dels av de specifika omständigheter som
rådde i Afghanistan och hur förmågan var tvungen att byggas upp på plats. Då Sverige inte längre använde
TACP-grupper i afghanistaninsatsen, uppkom interoperabilitetskrav på såväl nationell som internationell
nivå. Eftersom förmågeutvecklingen länge varit frikopplad från en nationell kontext, fanns det brister inom
vissa områden där interoperabilitet med andra nationella funktioner är av stor vikt. Ytterligare en
materielrelaterad brist som tydliggjordes i samband med bl.a. afghanistaninsatsen var att det saknades en
sammanhållande enhet (inom både FM och FMV) för anskaffning av materiel. Det förekom att FMV hade
multipla uppdrag med någon koppling till FAC/JTAC eller CAS, varav många saknade samordning. I dag
har det lett till att Försvarsmaktens förbättrat synkroniseringen av materielanskaffningsuppdragen till FMV,
för att skapa bättre förutsättningar i efterföljande upphandlingsarbete.
Dessa förhållanden synliggjordes inte bara genom utveckling av CAS-förmågan, utan även genom annan
förmågeutveckling. Oavsett en funktions betydelse för nationellt försvar kan internationell
insatsverksamhet därför indirekt bidra till nationell förmågehöjning. Behovsstyrd utveckling utifrån skarp
insatsverksamhet bidrar troligtvis till att tydliggöra omständigheter som inte på samma sätt kan uppdagas
inom nationell verksamhet i låg beredskapsnivå.

Försvarsmaktens nytta av CAS
Sverige har i modern tid hittills inte bidragit med egen förmåga till indirekt bekämpning i internationella
insatser, vilket gjort svenska truppbidrag beroende av internationellt flygunderstöd. I afghanistaninsatsen
var de svenska TACP-grupperna mycket efterfrågade även av andra länder, framför allt när
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konfliktintensiteten var som högst. Avsaknad av certifierad TACP-personal skulle kunna innebära att
Sverige antingen blir beroende av både andra staters flygresurser och TACP-grupper, att svensk trupp
måste agera utan möjlighet till indirekt understöd, alternativt att deras patrulleringsområde begränsas vilket
minskar den operativa nyttan. Fördelen med TACP-grupper inom Försvarsmakten är således fler
valmöjlighet avseende hur insatser sätts samman samt att Sverige potentiellt är en mer eftertraktad
samarbetspartner i multinationella insatser.
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Underbilaga 10 Försvarsmedicin

52

Försvarsmedicinen omfattar all verksamhet som Försvarsmakten bedriver inom hälso- och sjukvård,
hälsoskydd och veterinärmedicin. De specifika försvarsmedicinska processerna är medicinsk
underrättelsetjänst, preventiv medicin, medicinskt omhändertagande och medicinsk rehabilitering.
Den militära hälso- och sjukvården omfattar all verksamhet i Försvarsmakten som enligt lagar och
förordningar ligger inom vårdgivarens (VG) ansvarsområde. Vårdgivare och ansvarig för den militära
hälso- och sjukvården är Produktionschefen, med stöd av PROD FLOG Försvarsmedicinavdelningen.
Det militära hälsoskyddet omfattar all verksamhet i Försvarsmakten som enligt lagar och förordningar
ligger inom hälsoskydd, livsmedelshantering och hantering av vatten av dricksvattenkvalitet.
Den militära veterinärmedicinen omfattar hälso- och sjukvård av Försvarsmaktens tjänstedjur.
(Försvarsmakten, 2014b, p. 23).

Utvecklingen av försvarsmedicinen i Försvarsmakten sedan år
2000
Den ominriktning som inleddes med försvarsbeslutet år 2000, från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar
med fokus på internationella insatser, påverkade även försvarsmedicinen. Vid sekelskiftet hade
Försvarsmakten omkring 50 fältsjukhus. Vart och ett av dessa hade ungefär 200 vårdplatser, sex
operationssalar och en personalstyrka om ca 400 personer. Efter full mobilisering skulle detta ge
Försvarsmakten en total sammanlagd operationskapacitet på över 1000 operationer per dygn. (Blimark,
2014). Organisationen byggde på prognoser omfattande tusentals döda och skadade per dygn, en
masskadesituation som skulle innebära att belastningen på totalförsvaret blir så stor att normala
kvalitetskrav inte kan upprätthållas. (Dahlenius, 2000)
Den nu dimensionerade hotbilden innebar en lägre nationell påfrestning på sjukvården och lyfte istället
fram de behov som följde med ett ökat deltagande i internationella insatser. I de svenska sjukvårdsförband
som deltog i de internationella insatserna fanns behov av personella och materiella förbättringar för att
uppnå en fredsmässig sjukvårdsstandard. (Dahlenius, 2000) Detta bedömdes inte längre vara acceptabelt,
varför en ny funktionsmålsättning för sjukvård i Försvarsmakten fastställdes i december 1999.
(Försvarsmakten, 1999)
Målet var att skapa en mindre, men moderniserad, Role 2-förmåga53 där landvinningarna inom
traumaomhändertagande skulle implementeras. Det militära medicinska omhändertagandet skulle bli
likvärdigt med det civila. Resultatet blev att fältsjukhusen avvecklades i snabb takt. (Blimark, 2014)
I december 2004 inriktade Försvarsmakten den militära sjukvårdsorganisationen mot två sjukhuskompanier
och två sjukvårdsförstärkningskompanier. Sjukhuskompanierna ska innehålla ca 130 personer per kompani,
med en operationskapacitet på 8-12 operationer per dygn. Sjukvårdsförstärkningskompanierna ska ha en
operationskapacitet på 4-6 operationer per dygn. (Blimark, 2014) Idag består sjukvårdsorganisationen av
dessa fyra kompanier. Förmågeutvecklingen inom den militära sjukvården under 2000-talet drevs i stor
utsträckning av arbetet med Nordic Battle Group 08.
För närvarande pågår ett utvecklingsarbete i Försvarsmakten där sjukvårdstjänsten ses över ur både ett
nationellt och ett internationellt perspektiv. Försvarsmaktens sjukvårdsfunktion ska även kunna stödja vid
katastrofhändelser inom och utom landet. (Försvarsmakten, 2015b)

Afghanistaninsatsen – påverkan på försvarsmedicinen
Försvarsmedicinen har påverkats påtagligt av erfarenheter som dragits under insatsen i Afghanistan. Det
gäller främst medicinskt omhändertagande, men även övriga ingående delar; medicinsk underrättelsetjänst,
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Denna underbilaga bygger i delar på ett arbete som genomförs inom ramen för Försvarsmaktens erfarenhetsanalys avseende
insatsen i Afghanistan.
53
Role 2 innebär innebär prioritering och omhändertagande av skadade, traumaomhändertagande, kirurgi och vårdförmåga.
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preventiv medicin och medicinsk rehabilitering. Den skarpa verksamhet som har bedrivits inom
försvarsmedicinen under insatsen har utvecklat materiel, personal och processer, ofta i samverkan med
andra länder och organisationer. Den största utmaningen har dock varit, och är fortfarande, försörjningen av
kvalificerad personal som kirurger och narkosläkare. Försvarsmedicinen står dock idag bättre rustad att lösa
uppgifter inom ramen för internationella insatser än vid Afghanistaninsatsens inledning. Några exempel ges
nedan.

Utvecklingen av lätta sjukvårdsenheter
Utvecklingen av det lätta sjukvårdskonceptet, Forward Resucitation Concept (FRC), har sin grund i
behoven i Afghanistan. Som ett alternativ då MEDEVAC-helikopter inte fanns tillgängligt utvecklades
svenska sjukvårdsenheter i Afghanistan mot ökad rörlighet. Det innebar en möjlighet för akutbehandling i
fält, med eller utan kirurgi (Forward Surgical Team (FST) respektive Forward Resuscitation Team (FRT)).
Det senare är ett akutteam som kan delas in i grupper med narkosläkare och narkossköterskor, som kan
verka långt framskjutet. De har uppgiften att göra de första åtgärderna på plats, i de fall den skadade inte
kan få tillgång till mer kvalificerat medicinskt omhändertagande inom tidsramarna. FST innehåller även
kirurgikompetens. För både FST och FRT medföljer ett närskydd. Det blev ett framgångsrikt koncept som i
den svenska nationella organisationen motsvaras av Lätt traumagrupp (LTG).

Utvecklingen inom medicinska underrättelser och preventiv medicin
Andelen stridsrelaterade skador vid internationell insats uppskattas till ca 5 %. Resterande 95 % utgörs av
sjukdomar och icke stridsrelaterade skador. Om de preventiva åtgärderna inte genomförs på rätt sätt
äventyras såväl förbandets förmåga, som den enskildes fysiska stridsvärde. (Försvarsmakten, 2016d, p. 26)
Vid afghanistaninsatsens inledning fanns ingen systematisk process för att ta fram ett preventivmedicinskt
program inför en insats. Ett preventivmedicinskt program innebär att de medicinska underrättelserna
avseende hotbilden i området (t.ex. sjukdomar, växter, insekter och djur), medicinska resurser i området
och infrastrukturen i vid mening omsätts till ett utbildningsprogram för att göra soldater och sjömän bättre
rustade att lösa sina uppgifter i en ny miljö.
Grundat på erfarenheterna från Afghanistan har Försvarsmakten efterhand utvecklat processerna kring både
de medicinska underrättelserna och preventivmedicinen, vilket har underlättat planering och genomförande
av andra internationella insatser.

Påverkan på reglementen och planering
Betydelsen av omhändertagandet de 10 första minuterna efter ett skadetillfälle, the platinum 10 minutes,
började uppmärksammas internationellt under afghanistaninsatsen. Forskning hade redan tidigare visat att
det initiala omhändertagandet har central betydelse för det fortsatta förloppet. (Dahlenius, 2000) I Nato
fanns konceptet ”10-1-2”, som även kom att tillämpas av Isaf. Detta innebar att första hjälpen ska kunna
ges på skadeplatsen inom 10 minuter av kamrat eller stridssjukvårdare (stoppa blödning, frigöra luftvägar
och kalla på hjälp), att legitimerad personal (sjuksköterska, läkare) skulle finnas tillgänglig inom en timme
och att livräddande kirurgi, för dem som behöver, skulle kunna påbörjas inom två timmar från
skadetillfället. (Nato, 2009) Dessa erfarenheter från bl.a. Afghanistan, men också Tchad och Adenviken har
gjort att konceptet ”10-1-2” nu ingår som en planeringsförutsättning vid all svensk insatsplanering.
(Försvarsmakten, 2010d)
En hot- och riskbedömningsmodell har utvecklats som en erfarenhet av insatsplaneringen i Afghanistan.
Tidigare hade det gjorts olika bedömningar på olika nivåer i Försvarsmakten. Den nya modellen innebär att
chefens ställningstagande till risk systematiseras och dokumenteras på särskilt sätt. Modellen tillämpas
numera i alla insatser som Försvarsmakten deltar i.
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Medevac
MEDEVAC-funktionen54, både på väg men framför allt i luften, blev viktigare i den terräng och bristfälliga
infrastruktur som finns i Afghanistan. Tillgången på MEDEVAC-helikoptrar blev avgörande för
möjligheterna att innehålla tidskraven i 10-1-2-konceptet, men var begränsad i norra Afghanistan. Olika
sjukvårdskoncept, som FRC, togs fram som ett sätt att kompensera för en eventuellt fördröjd MEDEVAC.
Under 2010 ställdes en amerikansk multifunktionell helikopterbrigad till RC Norths förfogande. Brigaden
innehöll ett 90-tal helikoptrar av olika slag och tillgången på helikoptrar i norra Afghanistan var inte längre
ett problem. Andra amerikanska helikopterförband ersatte förbandet av brigadstorlek i slutet av 2011.. Från
och med 2012 utökades det svenska styrkebidraget med förbandet Swedish Air Element (SAE) Isaf
MEDEVAC, innehållande två helikopter 10B med personal. Det ersattes i april 2013 av förbandet SAE
Hkp16 MEDEVAC, innehållande fyra helikopter 16, Blackhawk, med personal. Det sistnämnda avslutade
sin insats i maj 2014. De svenska förbanden kompletterade de befintliga helikopterresurserna i RC North.

Samverkan med andra
Det svenska förbandet i Afghanistan leddes av Nato, enligt Natos procedurer. Det innebär att de svenska
förbanden under afghanistaninsatsen både har övat och sedan tillämpat dessa procedurer i skarp
verksamhet.
Ett exempel är MEDEVAC-funktionen, där det finns procedurer för hur man beställer MEDEVAChelikopter för transport från skadeplats till plats där mer avancerat medicinskt omhändertagande kan ske,
t.ex. fältsjukhus. Denna procedur övades och tillämpades skarpt både av de som behövde evakuering vid
skadeplatsen och de svenska, och andra länders MEDEVAC-helikopterförband, som tjänstgjorde i
Afghanistan.

Ökad kunskap genom samarbete med andra länder, bl.a. erfarenhetshantering
Erfarenhetsutbyte har skett via olika internationella nätverk som olika funktionsföreträdare inom
försvarsmedicinen har ingått i. Genom dessa har Försvarsmakten fått tillgång till information som
myndigheten har kunnat använda för att utveckla verksamheten. En nackdel kan vara att det framförallt är
internationella erfarenheter som har påverkat utvecklingen. Metoder och utbildningar i andra länder bygger
på organisationer och förutsättningar som kan skilja sig från svenska motsvarigheter.
Som ett litet land behöver Sverige ta del av andra länders erfarenheter. Ett exempel är införandet av
tourniquet55. De hade använts av bl.a. amerikanska förband i Irakkriget med goda resultat, vilket ledde till
att Försvarsmakten införde det för de svenska förbanden i Afghanistan.

Medicinsk rehabilitering
Det svenska förbandet i Afghanistan har haft ett antal stupade och sårade officerare och soldater.
Veteransoldatutredningen (se även underbilaga 7) ledde fram till förändringar i lagstiftningen gällande
Försvarsmaktens personalansvar på ett antal punkter. (Riksdagen, 2010; Regeringen, 2010a) Den
medicinska rehabiliteringen och uppföljningen har efterhand utvecklats och blivit mer systematiserad,
Veteranenheten på Försvarsmaktens HR Centrum är numera kompetenscentrum i dessa frågor.
Försvarsmakten har idag ett lagstadgat ansvar att följa upp personal som tjänstgjort i en internationell
militär insats. Det aktiva uppföljningsansvaret gäller i fem år efter senast avslutad insats. Om en individ
därefter har ett fortsatt rehabiliteringsbehov finns det enligt lag ett utrymme för Försvarsmakten att efter
särskild prövning stödja en individ och där rehabiliteringsansvaret från Försvarsmakten utgör ett
komplement till ordinarie arbetsgivaransvar. Ansvaret utövas i första hand av de organisationsenheter som
är ansvarigt för förband till internationella militära insatser.

54

Medical Evacuation (MEDEVAC) är en del i den prehospitala förmågan, omhändertagande innan patienten har anlänt till en Role
2 eller Role 3 enhet. MEDEVAC innebär omhändertagande under transport till skillnad från CASEVAC som innebär evakuering
av patient utan medicinsk utrustning eller sjukvårdspersonal, från skadeplatsen till behandlande enhet.
55
En tourniquet är ett avsnörande förband som kan appliceras på armar och ben för att förhindra blodförlust
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Påverkan på Försvarsmaktens insatsförmåga
Försvarsmedicinen har påverkats positivt av erfarenheterna från afghanistaninsatsen. Även om lärdomarna
främst har dragits från internationella insatser och verksamhet i samverkan med andra länder, skiljer sig
knappast det enskilda medicinska omhändertagandet på skadeplatsen i ett nationellt scenario från ett
internationellt.
Som bilagans inledning visar har kvantiteten sjukvårdsförband sjunkit drastiskt sedan början på 2000-talet.
Samtidigt har kunskaperna om militär traumavård ökat internationellt under senare tid genom skadeutfallen
i konflikter som de i Irak och Afghanistan. Genom bl.a. deltagande i Afghanistan har dessa erfarenheter
kommit den svenska militära traumavården till del. Reglementen har förändrats och ny materiel har
tillkommit. Kvaliteten i omhändertagandet av den skadade har ökat avsevärt jämfört med situationen under
invasionsförsvarets tid, vilket även har varit en målsättning i Försvarsmakten.
De relativt små volymerna sjukvårdsförband i den militära organisationen idag innebär ett stort beroende av
den civila sjukvårdens resurser vid ett större skadeutfall. Kvaliteten i omhändertagandet av den enskilde
soldaten riskerar att sjunka om de militära och civila resurserna sammantaget inte räcker till. För även om
den enskilda förbandsenheten håller hög klass, som t.ex. FRC, är kvantiteterna små i ett nationellt
konfliktscenario, särskilt utan en samverkan med andra länder.
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Underbilaga 11 Erfarenhetshantering
Erfarenhetshantering (eng. lessons learned) innebär att på ett strukturerat och systematiskt vis ta tillvara en
enskild individs eller en grupps observationer avseende en händelse eller förlopp och dess utfall. I sin allra
enklaste form ger erfarenheten svaret på frågorna vad hände, hur gjorde ni och vad blev resultatet.
Många verksamheter innehåller åtminstone något moment av erfarenhetshantering: Forskning,
förslagslådor, utvärderingar etc. Släktskapet mellan erfarenhetshantering och utvärdering är särskilt
intressant. En utvärdering handlar om att utvärdera resultatet mot i förväg uppsatta mål, medan
erfarenhetsanalys handlar om att beskriva resultatet av det som gjordes, oavsett i förväg uppsatta mål.
Samtidigt kan resultaten ur en utvärdering i sig ligga till grund för en erfarenhetsanalys.
Med erfarenhetsanalys menas en systematisk process för att samla in, analysera, validera och implementera
observationer och erfarenheter från framförallt genomförd verksamhet. Ofta ligger svårigheten snarare i att
implementera färdiga erfarenheter än i att identifiera och analysera observationer.
En erfarenhetsprocess kan vara händelsesstyrd, d.v.s. framförallt hantera det som rapporteras in underifrån i
form av observationer. Den kan också vara chefsstyrd, d.v.s. aktivt, t.ex. utifrån kända kommande
kunskapsbehov, söka erfarenheter från olika delar av verksamheten. Medan den förstnämnda säkrar en
bredd och öppenhet, blir den ofta komplex och svårhanterlig. Inte sällan bygger den på användande av
tekniska hjälpmedel i form av databaser. Den sistnämnda riskerar att bli mer sluten, och fokusera på att leta
efter de observationer som redan är kända, men kan samtidigt också bli mer effektiv och fokuserad då den
utifrån förutbestämda kunskapsbehov söker erfarenheter. Uppifrån och ner kan även kombineras med ett
proaktivt förhållningssätt där personal redan före en verksamhet drar igång ges ett antal frågeställningar att
samla in erfarenheter kring.
Skälen för en erfarenhetsprocess kan vara många – öka effektiviteten, öka produktiviteten, utveckla
metoder och produkter, öka säkerheten etc. En ytterligare viktig drivkraft kan vara att undgå kritik i
efterhand för att man inte har lärt sig av tidigare händelser utan upprepar samma misstag.

Erfarenhetshantering i Försvarsmakten
I många avseenden är Försvarsmakten, liksom de flesta militära organisationer, i sig byggd på erfarenhet.
Denna erfarenhet publiceras i doktriner, reglementen och handböcker men överförs också från äldre till
yngre i den dagliga verksamheten. Att vara officer har fortfarande ett betydande drag av lärlingsyrke över
sig. Erfarenheterna kan komma ur en analys direkt efter ett övningsmoment men också grundas på
ackumulerad erfarenhet från decennier och i vissa fall sekler av militär verksamhet.
Det som dock länge saknades var en systematisk process såväl för att inhämta, analysera som sprida
erfarenheter. Flera försök hade gjorts. SWEDINT utvecklade en databas, Heimdall, under slutet av 90-talet.
Parallellt hade även marinen utvecklat en erfarenhetshanteringsprocess tillsammans med en databas.
Emellertid fanns det inte någon för Försvarsmakten gemensam process, vilket ledde fram till studiearbete
följt av framtagande av kravspecifikationer för en försvarsmaktsgemensam databas. Denna kom dock inte
att implementeras. Istället kom Sjöstridsskolan (SSS) att gå vidare och under 00-talet utveckla en process
och ett verktyg för erfarenhetshantering. Likaså utvecklade Markstridsskolan (MSS) en process för
mottagande och hantering av erfarenheter från insatser. MSS använde textdokument i Försvarsmaktens
interna system som bas. MSS inflöde av erfarenheter kom att variera stort från olika insatser och från olika
kontingenter. Även Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC) och
Ledningsstridsskolan (LedSS) har arbetat med att utveckla erfarenhetsanalysprocesser. Inom Flygvapnet
kan den så kallade DA-rapporteringen (driftstörningsanmälan), det system för anmälan om taktiska och
tekniska avvikelser oavsett orsak och skuld som innebar en drastiskt minskad olycksfrekvens, ses som ett
erfarenhetshanteringssystem.
Våren 2010 inrättade Försvarsmakten en särskild avdelning för erfarenhetsanalys vid insatsledningen (INS
ERF ANA) på Högkvarteret. Tidigare hade erfarenhetshantering legat hos stabsfunktionen J7, d.v.s. övning
och träning. Avdelningen blev direkt underställd chefen för insatsledningen (C INSATS) och bestod
inledningsvis av fem officerare, två civilanställda och två operationsanalytiker (FOI). Antalet officerare har
därefter minskat till tre. Avdelningens huvudsakliga uppgifter var att dels utveckla erfarenhetshanteringen
inom Försvarsmakten, dels utgöra C INSATS verktyg för egna erfarenhetsanalyser. Avdelningen arbetar
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inte med teknisk bearbetning av erfarenheter utan fokuserar framförallt på analyser av särskilda skeenden
och processer med en chefsstyrd inriktning. Avdelningen arbetar också med att ta fram en handbok för
erfarenhetshantering. SSS gav 2011 ut en Handbok marinens erfarenhetshantering.
Redan under tiden då erfarenhetshantering låg under funktionen J7 hade ett samarbete inletts med Nato,
vilket bl.a. resulterade i att Sverige och SWEDINT fick arrangera Natos erfarenhetshanteringskurs för
stabsofficerare (LL SOC). Likaså ingick Sverige och bl.a. Försvarsmakten i samarbeten om
erfarenhetshantering, och arrangerade 2010 International Lessons Learned Conference på Karlberg.

Afghanistaninsatsens påverkan på Försvarsmaktens
erfarenhetshantering
Genomgången ovan visar att erfarenhetshantering inte var en process som föddes med Afghanistan.
Insatsen i Afghanistan hade emellertid en inverkan på utvecklingen, inte minst genom att tydliggöra att en
professionell militär organisation – av såväl säkerhets- som effektivitetsskäl – måste ha en fungerande
erfarenhethantering. Insatsen hade emellertid även en mycket mer direkt påverkan.
Under slutet av 00-talet hade intern och extern kritik framförts mot att Försvarsmakten inte klarade av att ta
hand om och implementera erfarenheter, särskilt i samband med mer komplexa insatser. Den kanske
vassaste kritiken levererades i en artikel i Armémuseums årsbok för 2008/09. (Andersson & Emanuelson,
2009) Vidare hade en erfarenhetshanteringsprocess föreslagits redan i mitten av 00-talet för dåvarande
OPIL, men denna uppfattades inte ha fullt ut implementerats. Som en direkt effekt av detta tillsattes en
intern utredning, under ledning av brigadgeneral Jan-Gunnar Isberg för att analysera och föreslå åtgärder
för att accelerera utvecklings- och implementeringstakten av den systematiska erfarenhetshanteringen.
Resultatet blev en rapport som dels utredde varför implementeringen av en process inte lyckades (bristande
engagemang hos ledningen, brist på medvetande om erfarenheters betydelse i organisationen samt bristande
organisation och bristande resurser för att driva erfarenhetsprocessen), dels föreslog en organisation och
process.
Rapportens förslag kom att implementeras genom inrättandet av INS ERF ANA, inklusive med en proaktiv
och ett top-down förhållningssätt till erfarenhetsanalys. I andra delar, som t.ex. utveckling av
erfarenhetshanteringsprocessen, så har de förslag som gavs i utredningen legat som en grund för det
långsiktiga utvecklingsarbetet. Visionen om en sammanhängande erfarenhetshanteringsprocess för
Försvarsmakten är fortfarande inte uppnådd. INS ERF ANA genomför erfarenhetsanalyser inte bara av
internationella insatser utan även vid behov av nationella operationer. För närvarande genomförs en större
serie analyser inom ramen för en erfarenhetsanalys av den samlade afghanistaninsatsen.
Insatsen i Afghanistan kom även att påverka utvecklingen av erfarenhetshanteringen på Markstridsskolan,
där top-down erfarenhetshantering kom att nyttjas för t.ex. analyser av stridsavstånd och händelseförlopp.
Implementeringen kom bl.a. att ske genom spel. Likaså utgör Markstridsskolans analys av
stridserfarenheter från Afghanistan ett exempel på en top-down analys av ett specifikt område.
(Markstridsskolan, 2015)
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Underbilaga 12 Gender och 1325
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Den 31 oktober 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 (2000), om kvinnor, fred och säkerhet.
Resolutionen underströk bl.a. behovet av stärkt skydd för kvinnor och flickor i konflikter, av ökat
deltagande av kvinnor i konfliktförebyggande och fredsfrämjande insatser, av fler kvinnor på
beslutsfattande nivåer i insatser och fredsprocesser, av fler kvinnor på olika nivåer i samhällsstrukturer och
beslutsfattande efter konflikten samt av ett jämställdhetsperspektiv i all verksamhet som syftar till fred och
säkerhet.
Ur ett svenskt perspektiv har resolutionen under tiden för insatsen i Afghanistan framförallt uppfattats
handla om fredsfrämjande verksamhet i internationella insatser. Detta präglar också i mångt och mycket de
handlingsplaner för implementering av1325 som den svenska regeringen har beslutat om 2006 och 2009.
Ur ett Försvarsmaktsperspektiv kan ur handlingsplanen från 2009 bl.a. lyftas fram målet om en ”betydligt
större andel kvinnor på alla nivåer [i insatser]”. Det noteras att andelen i kvinnor i insatser kan behöva
överstiga andelen kvinnor i den nationella verksamheten. Detta inkluderar fler kvinnliga kandidater till
högre befattningar, såväl militära som civila, i internationella insatser. I insatser så ska säkerhet och skydd
för kvinnor och flickor särskilt beaktas i både ett kort- och långsiktigt perspektiv. I arbetet med mekanismer
och institutioner för konfliktförebyggande, krishantering, fredsbyggande och andra insatser, inklusive
säkerhetssektorreform ska kvinnor delta fullt ut och på lika villkor som män. Som stöd ska riktlinjer och
instruktioner utvecklas (Regeringen, 2009b).

Gender och jämställdhetsintegrering i Försvarsmakten
Den nationella handlingsplanens inriktning för Försvarsmakten kom först år 2010 att återspeglas i konkret
text i myndighetens instruktion:
Försvarsmakten ska i sin verksamhet verka i enlighet med Förenta nationernas
säkerhetsråd resolutioner 1325 (2000) och 1820 (2008) om kvinnor, fred och säkerhet.
Resolutionerna ska särskilt beaktas vid utbildning samt vid planering, genomförande och
utvärdering av insatser. (Regeringen, 2010b)
Emellertid hade myndigheten redan 2004, i samarbete med Polisen, Räddningsverket, Svenska
Lottakåren, Officersförbundet och Kvinna till kvinna medverkat i projektet Genderforce,
finansierat av Europeiska socialfonden. Projektets huvudsakliga perspektiv var den internationella
verksamheten, även om delprojekt även hade bäring på nationell verksamhet. En del i Genderforce
var att utveckla en utbildning för Gender Field Advisors (genderrådgivare på taktisk nivå)
(Försvarsmakten, 2008, p. 50ff (bilaga 5))
2007 inrättades också en tjänst som genderrådgivare vid insatsstaben samtidigt som Sverige
började att bidra med Gender Advisor (genderrådgivare på strategisk och operativ nivå) och
Gender Field Advisor i internationella insatser. Den första svenska Gender Advisor deltog i EU:s
insats i Kongo 2006. Även till EU:s insats i Tchad 2007-2008 bidrog Sverige och Försvarsmakten
med Gender Advisor. Sverige hade vidare en GA placerad vid den regionala staben i ISAF
(Regional Command North, RCN) 2010-11. Då hade det funnits GFA vid det svenska förbandet i
Afghanistan sedan 2008. På den strategiska nivån har Försvarsmakten från 2012 sekonderat en
Gender Advisor till Natos Allied Command Operations (Lackenbauer & Marklund, 2014).
Parallellt med denna utveckling gav Försvarsmakten också ut ett styrdokument för jämställdhet och
jämlikhet 2012-2014 (Försvarsmakten, 2012b). Detta fokuserar framförallt på de krav som ligger
på Försvarsmakten utifrån svensk lagstiftning, särskilt diskrimineringslagen. Emellertid betonas
kopplingen till insatsverksamheten:
På ett liknande sätt är Försvarsmaktens mål att ett genusperspektiv ska integreras i alla
nivåer av insatsverksamheten, både när det gäller nationella och internationella insatser,
för att säkerställa att de kommer både kvinnor, män, flickor och pojkar till godo.
Integrering av ett genusperspektiv i planering, genomförande och uppföljning av insatser
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ökar vår operationella effekt i insatsområden och bidrar till skyddet av mänskliga
rättigheter.
Sverige och Försvarsmakten har också den ledande rollen i Nordic Centre for Gender in Military
Operations (NCGM), invigt i januari 2012. NCGM arbetar med kompetensutveckling och
utbildning vad avser gender och var ursprungligen ett center upprättat inom ramen för det nordiska
försvarssamarbetet Nordefco (Nordic Defence Cooperation). 2013 fick centrat emellertid också
status som Department Head (ungefär ledande avdelning57) för gender inom Nato. I denna roll
ansvarar centrat inom Nato för utvecklingen av utbildning och övning avseende genderfrågor. Som
en del av rollen som Department Head fick NCGM också i uppdrag av Nato att göra en större
genomlysning (Lackenbauer & Langlais, 2013) av de praktiska erfarenheterna från implementering
av resolution 1325, och efterföljande resolutioner, i de av Nato ledda insatserna i Kosovo (KFOR)
och Afghanistan (Isaf).
Under 2016 tar Försvarsmakten nästa steg avseende gender med fastställandet av en Handbok
Gender (Försvarsmakten, 2016b). Sedan 2015 har det också funnits en genderrådgivare på
produktionsstaben, med ansvar för gender i Försvarsmaktens upprättande av förband.

Afghanistaninsatsens påverkan på Försvarsmaktens arbete
med gender
I Försvarsmaktens egen analys av erfarenheter från arbetet med gender i internationella insatser
(Lackenbauer & Marklund, 2014, p. 25) konstateras att insatsen i Afghanistan har varit viktig för
utvecklingen av GA- och GFA-funktionerna och för genderintegrering i operationer. Eftersom det
svenska förbandet hade en relativt stor självständighet inom sitt område, kunde Försvarsmakten
också utveckla konceptet utan hänsyn till övriga delar av ISAF, samtidigt som situation i det
afghanska samhället, med dess stratifiering mellan män och kvinnor, underströk behovet av att ta
hänsyn till kvinnors, flickors, pojkars och mäns situation i analysen. Detta har även bekräftats i
intervjuer genomförda inom ramen för den särskilda analysen (Björsson, 2016; Dunmurray, 2016).
I Lackenbauer & Marklund (2014, p. 25) konstateras vidare att inledningsvis var GFA och gender
relativt isolerade företeelser, med begränsat stöd och förståelse från förbandet och dess ledning.
Fokus låg på samverkan med lokala organisationer och GFA skulle själva driva genderfrågorna.
Efterhand kom emellertid gender att utvecklas till att i allt högre grad vara integrerad på bredden i
det insatta förbandets verksamhet, med ett ansvar för gender i varje enskild funktion och
förbandsdel samtidigt som GFA/GA får en roll att delta i stabsarbetet, inklusive
operationsplanering och underrättelseinriktning. Viktiga delar för att uppnå detta var
förbandschefernas aktiva stöd till verksamheten men också ökad kunskap i förbandet i stort.
Samtidigt ökade också kraven på GFA/GA, t.ex. vad avser förmåga att delta i stabsarbete och
militär planering. Även detta har bekräftats i intervjuer (Björsson, 2016; Dunmurray, 2016;
Larsson, 2016).
Det finns således en rad lärdomar noterade, med tyngdpunkt ur erfarenheterna från Afghanistan.
Det har också skett en betydelsefull konceptuell utveckling av arbetet med och integreringen av
gender, med stöd av dessa och andra erfarenheter. Dessa erfarenheter har samlats såväl i
erfarenhetsanalyser (Lackenbauer & Marklund, 2014; Försvarsmakten, 2016a) som i den handbok
som givits ut under 2016 (Försvarsmakten, 2016b).
Den mognad som arbetet med gender genomgick under Isaf-insatsen, återspeglas också i synen på
motiven för denna verksamhet. Medan dessa inledningsvis var oklara, kom verksamheten
efterhand att motiveras med att den skulle ge operativ effekt. Det var dock oklart exakt hur denna
operativa effekt skapades och såg ut, men en viktig del var att genderperspektivet genomsyrade
planering för t.ex. operationer och underrättelseinhämtning.
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Idag har den vidare utvecklingen resulterat i en delvis annan tyngdpunkt. Det är för det första
jämställdhetsintegrering (gender mainstreaming), d.v.s. att ha kunskapen om hur skyddsbehov och
andra förutsättningar varierar mellan män, kvinnor, pojkar och flickor för att kunna ta hänsyn till
detta i planeringsarbetet men också att tillse att förbandets egen organisation är jämställd. För det
andra att leverera jämställd säkerhet, d.v.s. i situationer där styrkan ska skydda ha sådan kunskap
om olika grupper, så att gruppernas ibland olika behov av säkerhet kan tillgodoses
(Försvarsmakten, 2016b).
Ett annat område där erfarenheter från Afghanistan kom att påverka Försvarsmakten var
utvecklingen av Human Factors Integration (HFI) i framtagandet av materiel. I grunden handlar
det om att materielen som tas fram ska vara ändamålsenlig för de grupper som förväntas använda
den (oavsett om det är män eller kvinnor), så att den också genererar maximal effekt och säkerhet
för individ och förband. Detta blir en faktor att ta in i utvecklingsarbetet tillsammans med t.ex.
verkan, organisation och ekonomi. Behovet av att tillse att materiel är ändamålsenlig för och
användbar av en större spridning av populationen än den som passar in i den traditionella
värnpliktsnormen var känt sedan tidigare, men erfarenheterna från insatsen i Afghanistan initierade
och påskyndade arbetet. Idag finns det även en handbok HFI utvecklad inom FMV. (Åström, 2016)

Afghanistaninsatsen – påverkan av gender på
Försvarsmaktens insatsförmåga
Utöver påverkan på vissa materielaspekter diskuterade ovan, har utvecklingen av gender även
påverkat personalfrågor. Det handlar dels om utbildningen av personal med särskilda uppgifter
inom ramen för gender (gender advisors, gender field advisors och gender focal points). Området
har också genomgått en successiv professionalisering – längre utbildning och i högre grad personal
med militär bakgrund eller åtminstone bakgrund i Försvarsmakten. Kretsen av utbildade GA/GFA
är begränsad men detta tycks inte ha utgjort något hinder.
Även om Handboken, NCGM och tjänster som genderrådgivare i Försvarsmaktens högkvarter
liksom i Nato har inneburit en institutionalisering av gender, kan konstateras att i insatserna i
Adenviken, över Libyen och i Mali så har det inte funnits någon dedikerad genderrådgivare. I Mali
dubbelhattades istället en officer som gender focal point. Detta skulle kunna vara en effekt av en
framgångsrik integrering av genderperspektivet. Samtidigt konstateras emellertid såväl i
Försvarsmaktens erfarenhetsanalys (Lackenbauer & Marklund, 2014) som i intervjuer (Björsson,
2016) att det fortfarande är relativt lite av genderutbildning i Försvarsmaktens skolsteg.
Det har också påpekats att Afghanistan i vissa avseenden har utgjort ett hinder för utvecklingen av
en genderintegrering för den nationella kontexten (Björsson, 2016; Dunmurray, 2016). Bilden av
gender är präglad av insatsen i Isaf, där just samhällets stratifiering och kvinnornas situation hade
använts för att tydliggöra behovet av gender. Nationellt ser situationen annorlunda ut och med
bilden av Afghanistan för ögonen kan det för många vara svårt att se relevans för gender.
Samtidigt behöver även nationella insatser, liksom insatser i närområdet, tillse att säkerhet fördelas
jämställt. Det är centralt att hur kriget vinns kan vara lika viktigt som att det vinns. Det kan t.ex.
handla om hur analyser av oavsiktliga skador och indirekta effekter genomförs. Även i nationella
operationer kan därför en god lägesbild, avseende alla grupper och deras säkerhetsproblem, vara
central.
Deltagandet i afghanistaninsatsen har inneburit en utvecklad förståelse för genderperspektivets
betydelse och de verktyg som krävs för genderanalys. I den säkerhetspolitiska verklighet som
utvecklats under 10-talet kan gender också få en annan och konkret betydelse i nationell kontext.
Till exempel kan en påverkansoperation ha olika resonans hos kvinnor och män, och också
vidaresändas på olika sätt av kvinnor och män. (Dunmurray, 2016)
I ett mer inåtriktat perspektiv har afghanistaninsatsen även ökat förståelsen för och kunskapen om
att materiel måste utvecklas så att den passar en större del av populationen än den som uppfyller
värnpliktsnormen. I förlängningen innebär detta att tillse en bredare rekryteringsbas vilket ökar
möjligheten för att bemanna förbanden samtidigt som ändamålsenlig materiel ökar verkan och
säkerheten för förband och individ.
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Sveriges arbete med genderfrågor har också haft betydelse för Försvarsmaktens relation till Nato. I
motsats till många andra områden som diskuteras i denna analys, handlar det då inte om att uppnå
en förmåga kompatibel och på nivå med Natos. Istället har Sverige och Försvarsmakten fått en
ledande roll inom Nato avseende detta område. Här går att se en linje från de tidiga insatserna i
Afrika, via erfarenheterna i Afghanistan till placeringen av en genderrådgivare i Allied Command
Operations och rollen som Department Head för NCGM. Den analys av genderaspekter i insatserna
i Afghanistan och Kosovo som NCGM och FOI tog fram i samarbete med Nato (Lackenbauer &
Langlais, 2013), fick stor uppmärksamhet och är diskuterad i Natos högsta organ, North Atlantic
Council. På så vis har den svenska kompetensen avseende gender inneburit en nisch där Sverige
kunnat bidra på ett unikt vis inom Nato.
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Underbilaga 13 Kommunikation
När den första svenska kontingenten skickades till Afghanistan i januari 2001 hade de digitala och mediala
revolutionerna pågått i mer än ett decennium. Antalet medier liksom möjligheterna att sända och motta
information hade vuxit explosionsartat. Varje soldat hade nu en mobiltelefon med kraftfull kamera och
kunde, förutsatt tillgång till uppkoppling, snabbt sprida informationen. Samtidigt utnyttjade även parterna i
konfliktområdet i allt högre grad dessa kommunikationsmöjligheter för att snabbt sprida sin bild av
händelser.
Delvis som en effekt av detta förändrades också krigsrapporteringen. Det första Gulfkriget 1990/91 kom ur
ett kommunikationsperspektiv att präglas av direktsända presskonferenser och dagliga filmer från
stridsfältet. Denna proaktiva, men självklart också ofta selektiva, delgivning av information, visade sig vara
ett kraftfullt verktyg för att vinna kampen om såväl inhemska som internationella opinioner. Under Natos
flygkrig i Kosovo 1999 genomförde Nato dagliga presskonferenser, och talespersonen Jamie Shea blev
välkänd även i svenska vardagsrum. Krigen i Afghanistan 2001 och i Irak 2003 var i allt högre grad
direktsända, med omedelbara uppdateringar av utvecklingen. Inbäddade journalister, d.v.s. journalister
vilka tilläts ingå i och medfölja de stridande förbanden, blev vanliga.

Utvecklingen av kommunikationen i Försvarsmakten
Det delvis nya kommunikationslandskapet påverkade också den svenska Försvarsmakten. Samtidigt behöll
Försvarsmakten, även efter en sammanslagning av de centrala stabernas kommunikationsfunktioner år
2004, en tämligen traditionell struktur för sin kommunikationsverksamhet långt in på 00-talet. Det var en
relativt självständig tidningsredaktion vilken ansvarade för interna och externa tidskrifter och en press- och
informationssektion vilken skulle stå för övrig information och kommunikation. (Dopping, 2016)
Det mediala intresset för Försvarsmakten ökade från mitten av 00-talet (Diagram 4). Det finns potentiellt en
rad olika faktorer som kan ha bidragit till denna utveckling. Emellertid framträder tre tydliga toppar. 2008,
vid tiden för kriget i Georgien och debatten om inriktningspropositionen; 2010, vid tiden för den mest
intensiva perioden i afghanistaninsatsen; samt 2014, vid kriget i Ukraina och arbetet med
Försvarsberedningens underlag för inriktningspropositionen. Det underliggande mediala intresset för
Försvarsmakten har en svagt ökande tendens över tiden, men afghanistaninsatsen stod för nästan hälften av
artiklarna 2010. Intressant att notera är också att händelserna i Caglavica (Kosovo) under våren 2004, där
svenska soldater var involverade i hantering av svåra upplopp, inte tycks ha påverkat medierapporteringen
alls på samma vis.
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Diagram 4 Antal artiklar i storstadspress som nämner Försvarsmakten, Försvarsmakten utan Afghanistan samt
Försvarsmakten OCH Afghanistan.

Dåvarande ÖB Håkan Syrén initierade 2005 ett förändringsarbete, kallat Vägen Framåt, med avsikt att
transformera försvaret från invasionsförsvar till ett internationellt inriktat insatsförsvar. Diskussionen om
Försvarsmaktens roll och värdegrund spelade här en central roll. Insatsen i Afghanistan kom att bli en
tydlig exponent för transformationen samtidigt som ökad risknivå ökade kraven på rekrytering och
allmänhetens stöd. Som ett led i att professionalisera kommunikationen anställdes samma år en chef vilken
inte kom ur Försvarsmakten, och denne chef fick också en fast plats i Försvarsmaktsledningen.
Enligt Staffan Dopping (Försvarsmaktens informationsdirektör 2005 till 2008) startades då en
professionalisering av myndighetens kommunikation med proaktivitet som genomgående ledord. En tjänst
som presschef, som tidigare hade avvecklats på informationsavdelningen, återinfördes och den vakanta
tjänsten som kommunikationsstrateg besattes. Samtidigt inleddes försök med Combat Camera, en funktion
för att dokumentera insatser (även i realtid) med det dubbla syftet att stärka den operativa effekten och, som
bonus, erbjuda en ny komponent för att stärka och utveckla en egen bild av skeenden. (Dopping, 2016)
Idag har kommunikationsfunktionen utvecklats till en del av ledningsprocessen för såväl nationella som
internationella insatser – när och hur information sprids ses som lika centralt för effekten av en operation
som operationen i sig själv. Kommunikationen måste därför enligt Försvarsmakten tas in i ett tidigt skede i
insats- och operationsplanering. Begrepp som trovärdighet och tillgänglighet är enligt Erik Lagersten
(Försvarsmaktens informationsdirektör 2008 till 2015) grundläggande för informationens genomslag.
(Lagersten, 2016)
Samtidigt betonar såväl Dopping som Lagersten att det kan uppfattas finnas ett motsatsförhållande mellan
säkerhetsaspekter på den operativa och taktiska nivån (operationssekretess) och den strategiska nivåns vilja
att kommunicera, något som ibland påverkar möjligheterna till proaktiv kommunikation. (Lagersten, 2016;
Dopping, 2016) Det har vidare varit en strävan att få de som själva var i insatsen att berätta direkt i
anslutning till händelser, vilket dock visat sig i praktiken svårt. (Lagersten, 2016) Det kan emellertid
konstateras att Försvarsmaktens användande av egna bloggar, twitter och andra kanaler i sociala medier har
skapat en mer direkt kommunikation.
Ytterligare en aspekt som lyfts fram som viktig för Försvarsmaktens informationsverksamhet, inte minst
mot bakgrund av de kostnader i form av liv och skador som insatsen innebar, är behovet av att förklara
insatsen – såväl syfte som verksamhet och resultat. Detta inte minst för de deltagandes skull. (Lagersten,
2016)
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Isaf-bidragets påverkan på Försvarsmaktens kommunikation
Det är svårt eller omöjligt att exakt kvantifiera Isaf-bidragets betydelse för utvecklingen av
Försvarsmaktens kommunikationsförmåga. Rekryteringsbehov, teknikutveckling och samhällsutveckling är
tre andra faktorer som angivits som minst lika viktiga och samverkande med insatsverksamheten för att
driva på utvecklingen. (Lagersten, 2016) Likaså innebar övergången till ett insatsförsvar generellt att
behovet av proaktiv kommunikation för att säkra allmänhetens stöd ökade. Detta accentuerades i och med
rapporterna om strider och stupade. (Lagersten, 2016; Dopping, 2016)
Konkret och specifikt påverkade insatsen i Afghanistan kommunikationsarbetet på åtminstone två olika vis.
För det första genom det allvar som det innebar att svenska soldater deltog i strid. Med sårade och stupade
soldater, och regelbundna rapporter om stridigheter, krävdes ett proaktivt kommunikationsarbete för att inte
hamna på efterhand men också för att förklara insatsen. En del i att åstadkomma denna proaktivitet var att
skala upp det insatta förbandets kommunikationsfunktion, inklusive att utöka från en till två
pressofficerare58. En annan del var att skapa en närmare relation mellan Högkvarterets och förbandets
informationsfunktioner. (Dopping, 2016) En risk om kommunikationen inte var tillräckligt snabb var
dessutom att Försvarsmakten inte bara fick förhålla sig till någon annans version av händelsen, utan även
bli anklagad för att hemlighålla information.
För det andra genom att media, möjligen som en effekt av det förstnämnda, nu på ett annat sätt granskade
och drev frågor som rörde förbandens uppträdande och materiel. Även om det inte går att sätta exakta mått
på vilken påverkan detta fokus fick, framgår det av intervjuer att detta var något som när insatsen blev mer
komplex kom att prägla utvecklingen. Såväl dåvarande ÖB Håkan Syrén som tidigare informationsdirektör
Erik Lagersten pekar på att mediala diskussioner som uppstod i samband med insatsen underströk behovet
av en kommunikationsfunktion som hade initiativet. (Syrén, 2015; Lagersten, 2016)
Utvecklingen av den proaktiva kommunikationsfunktionen har också släktskap med STRATCOM,
strategisk kommunikation. Den ska enligt den militärstrategiska doktrinen från 2016 utformas så att:
den politiska viljan, och de intressen den ger uttryck för, återspeglas i Försvarsmaktens
budskap. Därmed avses samordning av ord, bilder och handlingar med de budskap
Försvarsmakten avser kommunicera. Detta är en aktiv del av och ska förstärka aktuell
militär operation i syfte att uppnå utpekade målsättningar. (Försvarsmakten, 2016c, p.
16)
Kopplingen mellan insats och kommunikation har i en intervju förklarats som förmedling och
ömsesidig förstärkning av bilder. Att kommunicera att Försvarsmakten genomför en insats med en
korvett utanför Göteborg på nyåret 2015/16 kan vara lika viktigt som insatsen i sig. (Lagersten,
2016) Enligt dåvarande ÖB Sverker Göranson var behovet av budskap för den gemensamma
strategiska kommunikationen något som också diskuterades på hög nivå mellan de
truppbidragande staterna. (Göranson, 2016) Redan i den militärstrategiska doktrinen från 2011
fanns det avsnitt om information och militärstrategisk kommunikation, som till stor del tycks
bygga på de erfarenheter och den utveckling som insatsen i Afghanistan genererat.
(Försvarsmakten, 2011b, p. 117f)

Påverkan av Försvarsmaktens kommunikation på
Försvarsmakten insatsförmåga
I oktober 2014 genomför Försvarsmakten en så kallad underrättelseoperation i Stockholms skärgård, utifrån
indikationer på en främmande ubåt. Detta är den första svenska nationella operationen som rapporteras i
princip live från start till mål av ett antal medier. Insatsen visade att Försvarsmakten utvecklat förmågan till
såväl ett proaktivt förhållningssätt i kommunikationsfrågor som värdet i att utnyttja bilder skapade i
samverkan mellan kommunikation och operation.

58

Det var emellertid inte självklart enkelt att föra in en ytterligare pressofficer i den redan trånga förbandsramen. (Lagersten, 2016)
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Insatsen visade också att förmågan till trovärdig och korrekt information spelar en viktig roll inte bara för
internationella insatser, utan minst lika mycket för nationella. Försvarsmaktens kommunikationsförmåga är
således ett viktigt verktyg i den nutida och framtida operativa verktygslådan.
Förmågan till strategisk kommunikation tas nu vidare i ett nästa steg när Sverige inleder ett samarbete med
Natos Centre of Excellence för strategisk kommunikation.
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Underbilaga 14 Försvarsmakten i Afghanistan 20022014
Sverige bidrog med militära resurser till Isaf under tretton år, från januari 2002 till december 201459.
Förbandets roll och utformning kom emellertid att se väldigt olika ut över tiden. I detta kapitel beskrivs,
som en bakgrund till övriga texter, kortfattat och mycket övergripande utvecklingen av insatsen och av det
svenska förbandet.60

En insats i fyra skeden
Det svenska bidraget till insatsen i Afghanistan kan översiktligt delas in i fyra olika skeden. Under det
första skedet, från 2002 till 2004, bestod det av små och specialiserade enheter, till största del bestående av
officerare. Under det andra skedet, från 2004 till 2008, växte förbandet, men var inriktat mot samverkan
med civilbefolkning och civilsamhälle med patruller i mindre grupper. Under det tredje skedet, från 2008
till 2012, befann sig det svenska förbandet i en krigsliknande situation, samtidigt som det utvecklades mot
vad som blev allt mer likt en mekaniserad bataljon. Slutligen, under perioden 2012 till 2014 skedde en
neddragning och avveckling av det svenska förbandsbidraget.
Framförallt det tredje skedet kom att på ett distinkt vis skilja från tidigare internationella insatser. Inte
sedan insatserna i Kongo på sextiotalet hade ett svenskt förband så regelbundet och så intensivt befunnit sig
i strid och stridsliknande situationer. Det var inte första gången Sverige hade områdesansvar i en Natoinsats, så hade skett även under insatserna på Balkan, men det var första gången under detta slags
förhållanden.

Sverige och Isaf: 2002 – 2004
Under de första åren hade Isaf en begränsad numerär och styrkan var i stor utsträckning koncentrerad till
Kabul och dess närområde. Ledningsansvaret för Isaf roterade mellan de större bidragsländerna och
huvuddelen av Isafs enheter var organiserade i en multinationell brigad, ISAF Kabul Multinational Brigade
(KMNB) om cirka 5 000 soldater och officerare. Under KMNB fanns tre bataljonsstridsgrupper samt ett
antal stödförband såsom flygbasförband, samverkansenheter (vid den här tiden benämnda CIMIC-enheter,
efter Civil Military Co-operation) samt underrättelse- och spaningsresurser. Isaf skulle assistera de
afghanska myndigheternas insatser för att tillhandahålla en säker miljö för den nyetablerade afghanska
interimsregeringen.
Parallellt med Isaf pågick i Afghanistan också Operation Enduring Freedom (OEF), under ledning av USA.
OEF var inriktad mot att bekämpa terrornätverk, deras fristäder och ledarskiktet hos talibanerna. USA
ingick inledningsvis endast i OEF. Under 2003, samtidigt som USA och Storbritannien flyttade fokus från
Afghanistan till Irak, växte idén fram att Nato skulle ta ett större ansvar för insatserna i Afghanistan, inte
minst beroende på svårigheterna att finna stater som var villiga att ta på sig ledningsansvaret. Nato var
inledningsvis tveksamt till detta, men accepterade till slut.
I oktober 2003 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1510 som innebar att Isafs insatsområde inte längre
begränsades till Kabul. Kort därefter, i december samma år, övertog Isaf ansvaret för provinsen Konduz
och dess Provincial Reconstruction Team (PRT). Övriga åtta PRT var inledningsvis fortsatt under OEF:s
ledning. I juni 2004 etablerade Isaf fyra nya PRT i norra Afghanistan: Mazar-e-Sharif (PRT MeS),
Meymana, Feyzabad och Baghlan. PRT MeS, som med tiden skulle bli synonymt med den svenska
Afghanistaninsatsen, fick ett brittiskt ledarskap.
Sveriges första bidrag var mindre kontingenter med personal ur specialförbanden. Dessa tillfördes de
insatta delarna av den brittiska 16th Air-assault brigade och svenskarna arbetade nära brigadens så kallade
Pathfinder-pluton, i första hand med underrättelse- och samverkansuppgifter. Efter två kontingenter med
59

Isaf ersattes då av Resolute Support Mission (RSM), som är en Natostyrka bestående av nästan 13 000 personer med inriktning
mot rådgivning och stöd till de afghanska säkerhetsstyrkorna. Sverige deltar 2016 med ca 25 personer.
60
Denna bilaga är en nedkortad version av en tidigare FOI-rapport om insatshistoriken (Eriksson & Roosberg, 2015). För en mer
fyllig text med fotnoter och referenser hänvisas till denna.
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specialförband under 2002 övergick bidraget till att bestå av enskilda stabsbefattningar i KMNB, ISAF HQ
och samverkansgrupperna. Vid slutet av 2002 tjänstgjorde nästan 50 soldater och officerare i
samverkansenheter ingående i KMNB.
Benämningen på kontingenterna som följde blev helt enkelt Fortsättningsstyrkan – eller FS – vilket också
fortsatt skulle bli prefix till alla därpå följande kontingenter. De svenska samverkansgrupperna, eller
CIMIC-enheterna hade bland annat till uppgift att administrera och följa upp olika typer av projekt som
skulle visa på den kommande förändringen. Samverkansteamen kom att bestå av grupper blandade med
svensk och finländsk personal med Finland som ledande nation.

Sverige och Isaf: 2004 - 2008
Under 2005 och 2006 fortsatte Isaf att successivt överta säkerhetsansvaret för olika delar av Afghanistan,
inklusive i de östra områdena, gränsande mot Pakistan. ISAF HQ i Kabul ledde fyra regionala kommandon
Regional Command (RC) North, East, West, South och Center. I varje område tog Isaf över, eller
nyetablerade, ett antal PRT. Isafs numerär utökades också under denna period, från mellan 8 000 och
10 000 år 2004 till ca 35 000 januari 2007. USA bidrog 2007 med ca 14 000 soldater. Därutöver var
ytterligare ca 7 000 amerikanska soldater engagerade inom OEF.
Samtidigt ökade antalet attacker mot de internationella förbanden markant, liksom antalet stupade
koalitionssoldater (Isaf och OEF): Från 60 stupade år 2004 till 191 år 2006. Andelen soldater som stupade
på grund av attacker med improviserade laddningar (IED – Improvised Explosive Devices), oftast i form av
vägbomber, ökade också under samma period. De norra provinserna var emellertid fortsatt förhållandevis
lugna.
Insatsen utgick från idén att brister i utveckling och fungerade samhällsstyrning var konfliktdrivande
samtidigt som bristen på säkerhet hindrade utveckling och samhällsstyrning. Som ett resultat formulerades
tre militära handlingslinjer:


Security



Governance



Development

Isaf skulle inte ensamt ansvara för någon av dessa handlingslinjer, det hade insatsen vare sig resurser eller
verktyg för. Istället skulle Isaf stödja och möjliggöra de afghanska myndigheternas och andra
organisationers arbete. Detta krävde samordnade resurser från såväl den militära insatsen som de civila
organisationer som fanns på plats. För de militära komponenterna låg tyngdpunkten i operationen på att
stödja den lokala säkerhetsstrukturen med utbildning och handledning i syfte att bygga upp och stärka de
afghanska styrkorna inför ett framtida övertagande av ansvaret för säkerheten. PRT var tänkt att vara en
civil-militär struktur, och innehålla en bredd av instrument, men med en begränsad ambitionsnivå beroende
av såväl givarländers, afghanska som olika internationella eller icke-statliga organisationers arbete.
De PRT som etablerades var dock inte enhetliga. Tyskland lade exempelvis ett stort fokus på
återuppbyggnad medan Storbritannien hade ett större fokus på just säkerhet och stimulering av
säkerhetssektorreform. Det fanns också en skillnad i vilka resurser olika länder medsänt och varje PRT
drevs utifrån respektive stats prioriteringar.
OEF och Isaf fortsatte en tid som två helt separata insatser i samma område men från och med 2008
samlades den högsta ledningen hos en person, den amerikanske generalen David McKiernan. Även om det
fortsatte att vara två separata staber innebar förändringen att enhetligheten i insatsen ökade.
När Isafs roll och insatsområde förändrades med början 2004, blev också rollen för det svenska CIMICförbandet i Kabul mer oklar. I februari 2004 togs CIMIC-kontingenten hem och det svenska styrkebidraget
bestod enbart av antal stabsofficerare. Samtidigt hade en diskussion påbörjats om vad som skulle komma
istället. Våren 2004, d.v.s. efter det att Storbritannien hade tagit över ansvaret för det relativt lugna och
stabila PRT MeS, beslöt riksdag och regering att ett svenskt styrkebidrag skulle inordnas under det brittiska
förbandets ledning. Att de norra provinserna vid denna tid ansågs som lugna var ett viktigt argument för att
följa med britterna dit.
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I sin sammansättning var den militära delen av det brittiska PRT MeS i huvudsak uppbyggt runt mindre
spanings- och samverkanspatruller, så kallade Military Observation Team (MOT), istället för traditionella
manöverenheter. MOT hade som övergripande uppgift att övervaka utvecklingen i sitt område och
samverka med lokala ledare för att underlätta Isafs verksamhet. Det betydde att de var lätt utrustade och lätt
beväpnade. Många gånger kunde de befinna sig på veckolånga patruller i oländiga områden för att besöka
avlägsna byar och lokala ledare för att informera sig och dem. Det svenska styrkebidraget fick bland annat
uppgifterna att organisera och bemanna två av dessa MOT, ett i Shebergan och ett i Sar-e Pul. Den första
svenska manöverenheten i Afghanistan var en Quick Reaction Force-pluton, en larmstyrka. Plutonen
tillfördes det brittiska manöverkompaniet vilket bl.a. hade uppgiften att kunna understödja MOT vid behov.
Sammanlagt bidrog Sverige, vid denna tid, med en styrka om cirka 50 personer.
När Isafs operationsområde fortsatte att expandera signalerade Storbritannien att de ville avveckla sitt
ansvar för PRT MeS för att istället kunna flytta sitt fokus till den mer instabila Helmandprovinsen i södra
Afghanistan. Sverige fick då en förfrågan från Storbritannien om att överta ledningsansvaret för PRT MeS.
PRT MeS var med sina fyra provinser (Balkh, Samangan, Jowzjan och Sar-e Pul) det klart största PRT:t
inom Isaf, 30*30 mil stort, och lydde under det tyskledda regionala kommandot. Sverige valde att fortsätta
med den typ av struktur och ledning som britterna hade haft, d.v.s. ett relativt litet truppbidrag.
Propositionen från den 27 oktober 2005 satte en ram om maximalt 375 soldater och officerare men
förbandet förutsågs dock bli betydligt mindre, 185-200 personer beroende på vilka övriga stater som skulle
delta.
Den 25 november 2005, tolv dagar före det att riksdagen skulle besluta om en utökad insats, detonerade en
fjärrutlöst vägbomb vid ett svenskt oskyddat fordon. I fordonet färdades operatörer ur det svenska
specialförbandet SSG. Två operatörer avled och en operatör och en tolk skadades. Det blev med ens
påtagligt att den säkerhetssituation som gällt fram till sommaren 2005, under planering och inför politiska
beslut, i delar var överspelad. En process påbörjades där mycket tid lades på att titta på enskilda
befattningar, leave-regler etc. för att öka antalet soldater på plats i området.
Attacken utlöste också en första offentlig diskussion om bättre skyddade och tyngre beväpnade fordon. Det
var dock i diskussionen inte självklart att tyngre, mer skyddade och bättre beväpnade enheter var rätt väg
att gå. Under perioden fram till 2010 skulle frekvensen av stridskontakter och förluster komma att fortsatt
öka, vilket också ökade det mediala fokuset på insatsen (detta utvecklas i nästkommande avsnitt). Media
kom under den här perioden också att spela en allt viktigare roll, och i den mediala debatten lyftes t.ex.
fram krav på att skicka fler pansrade fordon till den svenska styrkan.
Den 15 mars 2006 tog Sverige slutligen över PRT Mazar-e Sharif. Utöver en central camp i Mazar-e-Sharif
ingick Provincial Office (PO), med små truppenheter samt flertal MOT, i vardera av de tre övriga
regionerna. Förbandet bestod till största del av svenskar, inledningsvis ca 185 soldater och officerare, men
även en mindre finsk kontingent ingick. Med tiden skulle förbandet successivt växa, och FS13 bestod av
330 soldater och officerare. I FS13 förbandet ingick också en första omgång av rådgivare (Operational
Monitoring and Liaison Team, OMLT, se vidare nästa avsnitt) knutna till den 209:e kåren.
En central del i PRT-konceptet var, som nämns ovan, samverkan mellan den militära insatsen och de civila
insatserna (diplomati, utvecklingsbistånd, humanitära insatser, etc.). Den civila delen skulle bland annat
innehålla politisk rådgivare, utvecklingsrådgivare och polisrådgivare. Det visade sig emellertid inte vara
enkelt att i praktiken få ihop de militära och civila delarna, och inte minst myndighetssamordningen i
Sverige blev en svår fråga.
År 2008, under FS14, hade den svenska kontingenten ökat ytterligare i storlek till drygt 430 individer.
Utöver stab bestod förbandet av ett kompani som innehöll underhållspluton, två vakt- och eskortplutoner,
en skyttepluton, en sjukvårdspluton samt en EOD/IEDD-tropp. Det fanns fortsatt tre provinskontor som
bemannades gemensamt av Sverige och Finland, och ett antal MOT. Dessa hade nu utökats till åtta
personer i varje, för att öka uthållighet och säkerhet vid de ofta veckolånga patrullerna. Utöver detta fanns
nationella resurser som bl.a. National Support Element i området.
Utöver insatserna ovan, genomförde Sverige två insatser hösten 2004 och hösten 2005 med TP84 Hercules,
i samband med presidentvalet respektive parlaments- och provinsvalen. Insatserna, som bestod av ett
flygplan och ca 30 personer, baserades i Uzbekistan (Termez) och transporterade materiel och personal
inom Afghanistan. Förbandet kom även att regelbundet att förstärkas, särskilt vid perioder av överlämning
mellan kontingenter, med enheter ur den strategiska reserven.
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Sverige i Isaf: 2008 – 2012
År 2008 var den negativa trenden i Afghanistan tydlig. Förlusterna för Isaf och OEF hade tiodubblats
jämfört insatsernas första år och från fler och fler håll hördes röster om att strategin med ett lätt fotavtryck
hade förlorat sin mening. Istället framhölls counterinsurgency, ofta förkortat COIN (i svensk doktrin
översatt till upprorsmotverkan), som lösningen på problemen i Afghanistan. Metoden hade prövats i Irak
och där uppfattats som framgångsrik.
Grundtanken med COIN var att kapa bandet mellan gerillan och befolkningen varvid motståndet skulle
vittra samman och försvinna. Isafs insatser blev därför att i avgränsade operationsområden först rensa
området från motståndare för att senare genom olika metoder säkra eller försvara terrängen mot nya
framstötar, och inte minst skulle befolkningen i området skyddas. Därefter skulle olika, främst civila,
aktörer skapa en sådan utveckling att den rationella befolkningen såg större vinster med att stötta den
afghanska regeringen och ISAF, än att stötta upprorsgrupperna. I doktrinen benämndes de olika faserna
clear, hold och build. COIN-doktrinen fick efter 2009en tydlig inverkan på PRT-konceptet, som
uppfattades som en plattform för att koordinera civil-militära COIN-insatser.
Målsättningen med den militära strategin blev i detta skede, baserat på erfarenheten från Irak, att uppnå ett
snabbt avgörande genom att genomföra en massiv truppinsats. Detta skulle möjliggöra en överlämning av
säkerhetsansvaret till de afghanska säkerhetsstyrkorna Afghan National Security Forces (ANSF) och att dra
ur huvuddelen av de västerländska trupperna. Den massiva truppinsatsen blev, precis som i Irak, benämnd
”the Surge”, fritt översatt ”flodvåg”. Syftet med the surge, angavs vara att ett inflöde av nya resurser skulle
skapa utrymme för afghanernas egna strukturer och förmågor att växa och etablera sig i de områden som nu
(mer eller mindre) kontrollerades av Isaf eller OEF och på egen hand ha sådan kontroll över regionen att de
kunde skydda civilbefolkningen och slå tillbaka insurgenterna.
Ett övergripande syfte med insatserna från 2009 och framåt var därför att utveckla de afghanska
säkerhetsstyrkorna genom rådgivning och utbildning. Operational Mentoring and Liaison Teams (OMLT),
bestående av officerare och soldater från den multinationella styrkan, knöts till afghanska förband. I första
hand fungerade dessa som rådgivare och utbildare, men de deltog också i de afghanska förbandens dagliga
verksamhet, inklusive i stridsoperationer. De utgjorde även en länk till särskilda förmågor, som t.ex. Natos
flygunderstöd.
De första svenska OMLT anlände redan under FS 13 när Sverige övertog PRT MeS. Från och med år 2009
utvecklades stödet till att utöver brigad- och kårnivå även omfatta stöd till de lägre nivåerna – kandak
(motsvarande bataljon) och kompani. De svenska mentorerna, särskilt på kandaknivån, hade befattningar
som tidvis var mycket utsatta.
År 2010 började flera Isaf-stater att planera för en utfasning av de militära bidragen, vilket också skulle
återspegla sig i att kapacitetsbyggnad gavs en ökad betydelse. Viljan att succesivt avsluta insatserna med
stridande förband berodde inte minst på en växande skepticism på hemmafronten, samt på efterdyningarna
av den ekonomiska krisen som hade kommit att innebära kraftiga nedskärningar av offentliga utgifter i flera
västländer.
I januari 2010 genomfördes en konferens om Afghanistan i London, med deltagare från 70 stater och
organisationer. Det beslutades att Afghanistans regering gradvis, från 2011, skulle påbörja övertagandet av
ansvaret för säkerheten i landet. För att åstadkomma detta beslöts om en ytterligare ökning av de afghanska
säkerhetsstyrkorna men även om en ökning av den internationella närvaron. President Obama hade
månaden innan, som ett resultat av en utvärdering av Afghanistaninsatsen, beslutat om att genomföra the
surge och skicka 30 000 nya soldater till landet under en övergångsperiod. I en serie överlämningar skulle
olika områden därefter överlämnas till afghanerna.
Efter en topp 2010 kom antalet stupade ur OEF och Isaf att minska under 2011 och 2012. Samtidigt ökade
förlusterna för de afghanska säkerhetsstyrkorna och för den afghanska civilbefolkningen, bl.a. beroende på
att civilbefolkningen och den civila administrationen de facto blev prioriterade mål för de afghanska
motståndsgrupperna när de internationella förbanden blev svårare motståndare. Denna utveckling
återspeglade såväl den ökade stridskontakt en mer offensiv strategi för Isaf innebar som den gradvisa
överlämningen av ansvaret till de lokala säkerhetsstyrkorna. När talibanerna blev tillbakapressade
tvingades de söka nya taktiska uppträdanden och även attackerna mot de internationella styrkorna började
delvis följa nya mönster. I stället för att angripa de allt starkare och allt mer välskyddade
multinationationella förbanden övergick de till att angripa afghanska säkerhetsstyrkor och civila
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institutioner. Samtidigt ökade också angreppen från infiltratörer innästlade hos de afghanska
säkerhetsstyrkor som ISAF skulle samarbeta med.
Liksom andra ISAF-länder utökade Sverige sin närvaro i flera av de områden som helt eller delvis
kontrollerades av upprorsstyrkor. Detta förhållande tillsammans med en allmänt ökad aktivitet hos olika
motståndsgrupper ledde till ett radikalt ökat antal stridskontakter under perioden 2008-2012, även för det
svenska förbandet. Huvuddelen av dessa stridskontakter skedde i form av eldöverfall mot svenska enheter
och dessa eldöverfall understöddes eller initierades ofta med IED och/eller raketgevär. Förmågan att
skydda sig mot, detektera och röja IED:er blev därför ett närmast dimensionerande behov för det svenska
förbandsbidraget.
År 2009 stupade en lokalanställd tolk i anslutning till ett IED-överfall mot en svensk kolonn och flera
svenskar sårades allvarligt. Den mest omskrivna händelsen inträffade i februari 2010 då två svenska
officerare tillsammans med en lokalanställd tolk stupade i en insiderattack vid en afghansk polisstation.
Förövaren var iklädd en afghansk polisuniform. Under striderna i oktober samma år stupar ytterligare en
svensk officer när det fordon som han färdas i utsätts för ett IED-överfall.
I och med det försämrade säkerhetsläget 2009-2010 tillfördes det svenska Isaf-bidraget ytterligare resurser,
inom redan beslutad ram. Under denna period inträdde också ett tydligt skifte i synen och kraven på, och
möjligheterna för, insatta enheter. Traditionellt hade Försvarsmaktens i fredsinsatser haft starkt
begränsande insatsregler vilket exempelvis innebar att verkanseld i första hand nyttjades i självförsvar. I
och med att operationerna i högre grad genomfördes i områden kontrollerade av motståndaren, utsattes
Isaf-enheterna nu för en högre hotnivå. Härigenom uppstod behoven av att kunna agerade mer offensivt
vilket resulterade i nya insatsregler som tillät bekämpning av identifierade fiender, med vad som
benämndes hostile intent, redan innan enheten blev beskjuten eller påverkad på något annat sätt. Detta
innebar också att det uppstod tydligare behov av tyngre fordon med mer avancerade vapensystem och
riktmedel. Även krav på skydds- och stridsutrustning samt mörkerstridsmedel tydliggjordes.
Intensiteten ställde även andra krav på ny utbildning och nya förmågor, t.ex. CAS (Close Air Support),
d.v.s. kompetens och personal för att leda in luftunderstöd mot markmål. Andra förmågor som tillfördes
under perioden var bland annat helikoptrar, UAV, samt kvalificerade sjukvårdsresurser.
En av uppgifterna för förbandet blev nu att genomföra operationer tillsammans med de afghanska
säkerhetsstyrkorna. Det var dels framework operations, operationer som framförallt gick ut på att visa
närvaro i området, dels focused operations, operationer med ett specifikt syfte, som att skydda vallokaler,
genomföra sök för vapen eller ammunition eller utföra arresteringar.
2011 bestod det svenska förbandet av ca 565 soldater och officerare. Kontingenten hade genomgått en
omvandling från MOT-konceptet till att bli en lätt manöverbataljon och innehöll nu tre skyttekompanier
med varierande innehåll och storlek. Därutöver fanns även ett stabs- och understödskompani, i vilket det
bland annat ingick grupper för JTAC (Joint Terminal Attack Controller), EOD (Explosive Ordnance
Disposal) och UAV (Unmanned Arial Vehicle). Det fanns också ett ISR-kompani (Intelligence,
Surveillance and Reconnaissance). Till kontingenten hörde även 50 officerare och soldater i OMLTenheter knutna till de afghanska kår-, brigad- samt bataljonsnivåerna. Slutligen var en viktig del av
kontingenten dess NSE, National Support Element, som hanterade den nationella logistiken. Huvudcamp
var fortsatt Camp Northern Lights i Mazar-e Sharif, och därutöver fanns det även camper i Shebergan, Sare Pul och Aibak. Den sistnämnda kom dock att avvecklas under 2011.
Även denna period skulle en svensk transportflygenhet ingå i insatsen (2009 och 2011). Från och med 2011
ingick också en helikopterenhet för MEDEVAC, först med helikopter 10B och sedan från 2013 med
helikopter 16. Insatsen förstärktes regelbundet med enheter ur den strategiska reserven, särskilt vid
rotationer.
Samtidigt påbörjades emellertid förberedelser för ett minskat militärt åtagande. Ett led i detta var
planeringen inför en övergång till civilt ledarskap för PRT MeS. En sådan övergång kunde även ses som ett
sätt att omhänderta de utmaningar som funnits i det svenska PRT-konceptet avseende samordningen mellan
nationella militära och civila insatser. Processen skulle leda fram till att den första civile chefen för det
svenska PRT tillträdde år 2012.
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Sverige i Isaf: 2012-2014
COIN-doktrinen och the surge innebar att Isaf i december 2010 bestod av 130 000 soldater, varav 90 000
var amerikanska. I juni 2011 meddelade President Obama att ett ”ansvarsfullt” tillbakadragande skulle
påbörjas med målet att överlämna ansvaret till de afghanska myndigheterna 2014. Andra stora
truppbidragare, som Frankrike följde efter med liknande beslut. I oktober 2012 hade därför Isaf minskat till
105 000 soldater, varav 68 000 var amerikanska. Även Sverige beslöt sig för att dra ner.
Under samma period växte de afghanska säkerhetsstyrkorna kraftigt. Från mars 2010 till mars 2012 ökade
den afghanska krigsmakten från 113 000 till 194 000 och polisstyrkorna från 102 000 till 150 000. OMLTorganisationen i Isaf hade en central roll i att utbilda och utveckla dessa förband.
Vid Nato-toppmötet i Chicago 2012 hade det beslutats att hela ansvaret för säkerheten skulle vara
överlämnat till Afghanistan senast 2014. Under perioden 2012 till 2014 genomfördes också en successiv
överlämning av säkerhetsansvaret från Isaf till de afghanska myndigheterna. Emellertid fortsatte våldet mot
civila, bl.a. i form av riktade attacker mot civila tjänstemän, religiösa ledare och andra representanter för
samhället.
Förändringen av förbandsbidraget och organisationen i Afghanistan var för det svenska förbandet en
stegvis process. Våren 2012 omvandlades PRT-organisationen till ett Transition Support Team (TST) vilket
fick en civil chef och ledning. Nästa steg i neddragningen skedde 2013 och då kom organisationen att
benämnas Nordic Baltic Transition Support Unit (NB TSU). Bidraget under denna period var främst
inriktat mot militära och polisiära utbildningsinsatser i provinserna Balkh och Samangan. Benämningen
”Nordic Baltic” stod för ett nordiskt-lettiskt samarbete där nationerna delade på en gemensam
ledningsstruktur med manöverförband samt lednings-, logistik- och rådgivningsenheter.
Det första ”svenska” området, staden Mazar-e Sharif, överlämnades sommaren 2011, de sista områdena,
delar av provinserna Sar-e Pul och Jowzjan överlämnades december 2012. Dessutom delades ansvaret för
organisationen med andra nordiska länder och Lettland. De operativa behoven präglades därför av att under
ordnade former kunna avveckla och återställa materiel och camper i takt med den afghanska etableringen.
Avveckling av camper och återställande av materiel innefattade stora behov vad gäller transporter, en
resurs som inte var nationell utan samordnades med andra deltagande stater.
En utmaning var att skapa förutsättningar för kommande utbildnings- och rådgivande stöd samt
överlämnande av säkerhetsansvar till de lokala säkerhetsstyrkorna, parallellt med verksamheten kring
nedtrappning och hemtagning av de militära resurserna. I juni 2014 överlämnades Camp Northern Lights
till afghanska armén samtidigt som kvarvarande svenskar flyttade in på Camp Marmal vid flygplatsen i
Mazar-e Sharif.
Nato skulle emellertid fortsätta att vara engagerat i Afghanistan äve efter 2014 – genom att finansiera,
utbilda, öva och stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna. I skrivande stund anger Nato att styrkan –
Resolute Support Mission – består av närmare 13 000 personer. Av dessa är ca 25 svenska.
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Underbilaga 15 Uppdraget
Den 1 oktober 2015 tog regeringen beslut om att ge FOI i uppdrag att genomföra en särskild analys om hur
det svenska deltagandet i Internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (Isaf) under perioden 2002-2014
har påverkat Försvarsmakten och dess verksamhet.61 Här redovisas hela texten till uppdraget.

Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut att genomföra en analys om hur svenskt
deltagande i Internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan har påverkat Försvarsmakten

Regeringens beslut
Regeringen uppdrar åt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att genomföra en särskild analys om hur det
svenska deltagandet i Internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (Isaf) under perioden 2002-2014 har
påverkat Försvarsmakten och dess verksamhet.
Analysen ska omfatta påverkan på Försvarsmakten, såväl när det gäller det nationella försvaret som
myndighetens förmåga att genomföra operationer i och utanför Sveriges närområde.
FOI ska beskriva hur det svenska Isaf-deltagandet har påverkat Försvarsmakten som helhet och hur den
samlade militära förmågan utvecklats över tiden. Personal- och materielfrågor är centrala. Effekter på
kompetens inom förband samt kort- och långsiktiga effekter när det gäller kvalitet och tillgång på materiel
ska belysas. Analysen ska även omfatta deltagandets påverkan på Försvarsmaktens hantering av veteraner
och lokalanställda.
Uppdraget ska genomföras under perioden oktober 2015 till och med juni 2016. Under perioden får FOI
fakturera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) högst 1 800 000 kronor.
Kostnaden ska belasta det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 4:1 Regeringskansliet
m.m., anslagspost 1 Till Regeringskansliets disposition, budgetpost 4 Försvarsdepartementet.
FOI ska genomföra analysen i dialog med Försvarsmakten, Försvarets materielverk och andra berörda
aktörer.
FOI ska under arbetets gång hålla Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) informerat. Uppdraget ska
redovisas för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 juni 2016.

Ärendet
Det svenska engagemanget inom Isaf har varit omfattande och långvarigt. Det finns därför behov av en
fördjupad analys om hur det svenska deltagandet i Isaf under perioden 2002-2014 har påverkat
Försvarsmakten och dess verksamhet.
Regeringen beslutade den 9 juli 2015 att tillsätta en utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan
(dir. 2015:79). Utvärderingen kommer att beröra den samlade insatsen (diplomatiska och politiska insatser,
militära insatser och utvecklingsinsatser) och fokuserar på bl.a. vilka resultat den samlade insatsen har lett
till på plats i Afghanistan och, där så möjligt, vilka effekter insatsen haft på det afghanska samhället. Frågor
som berör styrning och samordning inkluderas även. Syftet är att dra lärdomar inför framtida internationella
insatser. Givet utvärderingens bredd och fokus är det motiverat med en separat analys som belyser
påverkan på Försvarsmakten.
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