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statsrådet chefenochTill

Försvarsdepartementetför

chefenregeringenbemyndigadejanuari 1995beslut den 12Genom
för tillkallaThage G Peterson,Försvarsdepartementet, att en

utvärderingochuppföljninggenomföraförsärskild utredare att en
Försvars-strukturförändringar inompågåendegenomförda ochav

verksamhetsområde.departementets
departementschefentillkalladebemyndigandedettaMed stöd av

bilaga 1utredare. IsärskildJedinggeneraldirektören Lars an-som
demedverkandeochuppdragutredningensi korthet samtges

behandlas.områdenövriga som
statsmaktemasdelsutvärderaingåttharutredningsarbetetI att

inomdelsFörsvarsmakten,styrningför styrsystemetsystem av
utvärderingmed denna utrönamyndigheten. Syftet är att om

uppnåtts.harFörsvarsmaktenmed bildaintentionerregeringens att
Försvarsmaktensiförändringarnaförsta handgäller iFrågan om

detmöjligheterstatsmaktemasökatledningsstruktur styraatt

militära försvaret.
myndig-FörsvarsmaktenomfattningVerksamhetens är största-

ochmålsättningmedproblemenliksomstatsförvaltningenheten i -
tillbidrarkrigsorganisation ärresultatmätning i styrsystemetatten

rollerdeanalyserasutvärderingensvårtydbart. Iochkomplext som
ochrolleri dessahar, hurolika aktörerstyrsystemets agerarman
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vilka konsekvenser det får med avseende på statsmaktemas styrning
och LEMO-refomiens mål.

I arbetet med detta betänkande har sakkunniga deltagitsom
departementsråden Birgitta Heijer och Ann-Soñe Löth samt som

riksrevisionschefen Inge Danielsson, organisationsdirek-experter
kronodirektörenMarja Lemne ochtören Katrin Westling Palm. Det

konkreta arbetet har utförts sekretariatet och, konsult,av som
Svante Kristensson. Vidareöverste har underlag inhämtats från

docent Carl-Einar Stålvant och från forskningsanstalt.Försvarets

Stockholm den 14 juni 1996

Lars Jeding

/Kristina Eklund
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Inledningl

LEMO-refonnensbetänkande utvärderaSyftet med detta är att
riks-regeringens ochFörsvarsmakten:på styrningeneffekter av

styrningen inomoch den internaFörsvarsmaktendagens styrning av
LEMO-reforrnensdelsUtvärderingenmyndigheten. mestavser

målet resultat-delsstyrande krigsorganisation,prioriterade mål

orienterad styrning.
syftepå politiska beslut igrundasEftersom resultatstyming att

skallstatsförvaltningen,statsmakternas inflytandestärka över
belysasresultatorienteradeförsvarssektoms styrsystemet ur

besvaras:perspektiv. Frågan skallregeringens och riksdagens som
blivit resultat-statsmaktsperspektiv,frånHar styrsystemet, ett mer

LEMO-refonnenorienterat genom
faktor harstyrandekrigsorganisationenUtvärderingen somav

harFörsvarsmaktsperspektiv. Detstatsmakts- ochbåde ettett
ÖB krigsorganisationeni vilken gradpå beslutaöverlåtits att om

ocksåskallmyndighetensverksamheten,skall styrsystemstyra men
frågankrav. andrabehov och Denstatsmakternasmotsvara som

styrandeblivitkrigsorganisationendärför: Harskall besvaras är mer
LEMO-refonnengenom

förgrundmodellkonstitutionellutgångspunktRapportens är en
på bl.a.försvaret, baseraddet militärastatsmakternas styrning av

redogörelse för denföljtförsvarsplanering,principerna för av en
statsmaktsperspektiv,styrningenbakgrunden tillhistoriska ettur
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Därefter beskrivs försvarsmaktens ledningsproblem så lägetsom
före LEMO-utredningen, utredningens förslag och riksdagensvar

beslut. Regeringens och riksdagens styrning Försvarsmaktenav
behandlades ganska summariskt utredningen i dennaav men ses

huvudfråga.rapport som en
Det politiska inflytandet beroende inomär styrsystemetav

ÖB:sFörsvarsmakten. Av det skälet analyseras ställning i ett
internationellt perspektiv, högkvarterets organisation, den operativa

ledningens och krigsförbandschefemas ställning den centralasamt
produktionsledningens uppfattning.

grundasRapporten intervjuer med antal riksdagsmän ochett
politiska departementstjänstemän, militärbefälhavama, förchefen

operationsledningen marin- och flygvapenchefema.armé-,samt
En enkätundersökning genomförtshar med krigsförbandschefer

på lägre regional och lokal nivå i Försvarsmakten. Enkäten

besvarades tillfrågade chefer.262 270av av
Utvärderingen bygger också på diverse dokument: LEMO-

utredningens statsmaktemas propositioner, betänkanden,rapporter,
försvarsbeslut, planeringsanvisningar, regleringsbrev och andra
styrdokument Försvarsmaktens planerings- och redovisnings-samt
dokument.

Rapportens kapitel huvudsakligen2-12 deskriptiva, bortsettär
från varje kapitel avslutas med utredningens kortaatt egna
kommentarer. deskriptivaMed inte bara beskrivningavses av
sakförhållanden också återgivande olika aktörersutan av upp-
fattningar framkommit i intervjuer och enkäter.som

påBaserad dessa sakförhållanden och uppfattningar presenterar
utredningen i det kapitlet, Slutsatseravslutande utvärderingen,av
sin sammanfattande utvärdering det Enstyrsystemet.av nya
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sålunda bliskulleenligt vanligtsammanfattninginledande mönster
i sigföljande sjudärför medochupprepning teser,ersätts somen

styrningen.sammanfattande analysendenär av

i riktningavseenden utvecklatshar i vissaStyrsystemet mot
krigsorganisa-styrandeeffektm "enledandeLEMO-refonnens

tion"

förändradeoch denFörsvarsmakten,myndighet,Bildandet enav
minskade,i ökade,inte resulteratstyrningen har utan snarare

kontrollera Försvars-ochstatsmakternamöjligheter för att styra

makten

medtraditionenförstärkersamlad FörsvarsmaktBildandet av en
samtidigtsig självinnehåll,till sittFörsvarsmakt styrsom,en

ÖB-funktionen ledare förutformadinternt är ensommersom
funktionintegrerandefederation än som en

innebärstyrningoch objektsvisaförbands-Regeringens en
koppling till Försvars-någon klarinte hardetaljstyming som

ekonomiskadenleder tillförrnåga. Styrningenmaktens att
objektstymingen,underordnadbliriskerarramstymingen ettatt

LEMO-refonnenpåverkatsinte harförhållande avsom

saknasproduktivitetfönn åga ocheffekt i formåttResultatm av
mätningförsvårarledningssystemFörsvarsmaktensoch
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Strävan efter lika ledning i fred, kris och krig vilket såväl VI
90 LEMO-utredningen utgick från försvårar bedömningensom
och utkrävande för försvarsförmåga respektiveav ansvar
produktivitet i produktionen

Högkvarteret har inte integrerats enligt LEMO-utredningens

förslag och regeringens intentioner. Bl.a. ligger programansvaret
kvar hos produktionsledningama. Detta har fått till följd detatt

ledningssystemet lagts ovanpå det gamla med påföljden ettnya
komplext och svårtydbart avskiljt från insyn ochänsystem mer
styrning före LEMO-refonnen.än

UTFÖR:sEnligt mening således dagens situation avseendeär
styrning inte tillfredsställande. Förslag till korrigeringar kommer att
redovisas senare.
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2 Styrning statsmakternasur per-

spektiv

2.1 Konstitutionell grundmodell

konstitutionella grundmodellen för militäraDen styrningen detav
försvaret följande:är

Statsmaktema har för säkerhetspolitiska analyser ochansvar
bedömningar.

Försvarsmakten har för militärstrategiska analyser ochansvar
bedömningar underlag för säkerhetspolitiska be-utgörsom
dömningar.

Statsmaktema formulerar och fastställer säkerhets- försvars-och

politiska mål uppgifterna för det militära försvaret.samt
Försvarsmakten föreslår alternativa försvarsmaktsstrukturer som

uppgifterna.motsvarar
Statsmaktema beslutar försvarsmaktsstruktur och ekonomiskom
nivå uppgifterna och de säkerhets- och försvars-motsom svarar
politiska målen.

Statsmaktema följer och kontrollerar Försvarsmaktenattupp
genomför uppgifterna och målen uppfylls.att
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bakgrundHistorisk2.2

förenar riksstyrelsenfinns historiskt-organisatorisktDet ett somarv
försvarets ledningsfrågor och delvis förklarar förut-och som

svenska samhället.sättningarna för bedriva försvarspolitik i detatt

Försvarsfnigorna ställning

fem1634 års regeringsform bestod riksstyrelsenI av grenar varav
Ämbetena marsk ochtvå avsåg försvaret till lands och sjöss. som

rådsherraramiral förvaltningskollegier maktbas för dessaavsatte -
Befattningeni centralförvaltningen.och kvantitativt inslagtunga

överlevde amiralitetskollegietsamiral och sjöministersom senare
departmental-upplösning år hundra år. 1840 års1791 med drygt I

tudelning försvarsförvaltningama.refomi behölls denna av
Försvarsmakten kom två de inalles sju departementen.utgöraatt av
Ända representation ibibehölls denna dubblafram till år 1920

regeringsarbetet.

befälhavare förförutom statschef högsteKungen var - -
entydig.krigsmakten till lands och sjöss. Kommandostrukturen var

friståendeOfta kom krigs- och amiralitetsärenden behandlasatt som
uppsikt. års undandrogsfrågor direkt under kungens I 1809 RF

i egenskap högstekommandomålen dvs ärenden kungen avsom-
behandlingen i statsråd.befälhavare "omedelbarligen besörjde" -

form expeditionsordningarPrinciper divisionalisering och ellaom
olika frågor hanterades ii kansliets ärenden ledde till attsenare

kom försvars-Bland detta skälbeslutsprocesser.separata annat av
priviligierad ställning ifrågor i olika avseenden åtnjutaatt en
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enbartomvandlades tillKommandomålenbeslutsfattandet. att avse
konstitutio-bibehöllsochkrigsmaktenpersonalärenden inom som

vissaframgårkap 3 §Av 71974 års RF.i attnellt institut även
kanförsvarsmakten avgörasverkställighetsärenden inom avnumera

överinseende.statsministernsunderdepartmentschefen

Överbefälhavarens ställning

År krig.underbefälhavarehögstebeslutades1915 utnämnaatt en
tillordningsådanutanföremellertidstodflygvapnetDet enunga

År förslagetförsvarsministernargumenteradeår 1929 mot1931. om
medfredstidikrigsmaktenhelaförbefälhavarehögste argu-en

förfinnerhuruvida Konungenberodde gottbehovetmentet att av
ej.ellerkrigsledningendirektadensjälv övertagaatt

År kringskarsställningchefensförsvarsstaben,tillkom1937 men
utomordentligpåtankenavslogRegeringeni viss utsträckning. en

frånavvikakundesådaneftersombefälsställning i fred, en
utnämndesdettauppläggning. Trotsallmännastatsförvaltningens en

krigsorgani-ÖB oaktatoch detutbrottvärldskrigetsefter andra att

i kraft.sation trätt
och fredkrigförbekräftadesförsvarsbeslutårsI 1942 en

ledninghögstaförsvaretsorganisationöverensstämmande genomav
förberedelser,ÖB-ämbetet. operativaförprimäransvarhadeDenne

utbildningutrustning,organisation,personal,i frågor rörsommen
regeringen.underdirektförsvarsgrenschefemalyddevärnpliktoch

försvarsstaben,iintegreradesoperativaAnnéledningens ansvar
friaremedstaberbetjänadesförsvarsgrenamade andramedan av

ställning.
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ÖB-institutionen i fredstidasin utformning bibehölls efter kriget.
En ledamot 1945 års försvarskommission argumenteradeav
emellertid dennes befälsställning: maktkoncentrationen skullemot
medförda alltför starkt inflytande och kunde öka motsättningarna
mellan vapenslagen. Under 1950-talet vilade frågan, förslagmen

centraliserad lösning under enhetskommandoom en ettmer
framfördes i enskilda utredningar och riksdagens revisorer.av

1960 och års1976 försvarsutredningar kom fram till att en
långtgående organisatorisk integration inte kunde motiveras.ännu
1958 års försvarsledningskommitté introducerade det senare
upprepade den militärtekniska utvecklingen inteargumentet, att
kommit så långt tillräckligt starka skäl fanns föratt att samman-

all verksamhet, syftarsätta till förband, iuppsättaattsom en
organisation under ledning toppmyndigheten eller endaav av en
myndighet under denna.

Med tillkomsten integrerad försvarsstab år 1961 och femav en -
år de integrerade militärområdesstabema upphörde densenare -
självständiga operativa myndighetsrollen för försvarsgrenschefema.
Däremot ledde de alltjämt förbandsproduktionen och lydde i detta

ÖB:shänseende direkt under regeringen. befogenheter uttrycktes
därför med denne ägde orderrätt vad operativ verksamhetatt avser

direktivrätt i fråga inriktning förbandsproduktio-men om m.m. av
nen.

Den ägde i mitten 1970-talet fannöversyn attsom rum av en
enrådighetsbefälsställning hade många skäl för sig. Avgörande var
emellertid öppnare och mångsidigare Försvarsdebattatt en
garanterades självständiga försvarsgrenar. Däremot stodgenom
vinster samlokalisering tillgöra högkvar-att gemensamtgenom en
ter.
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frågansignifikativtblev detLEMO-utredningI omnog
invändningar.föranleddeorganisation,högkvarterets inre som

sammanhållenförslagutredarensaccepteradeFörsvarsledningen om
inteendastaber tillfyraoch föreningorganisation menenav

förbands-ledningförhuvudavdelningförslaget avgemensamom
denLEMOanfördeskrivelseproduktionen. I attsenareen

tilldelegerasbehöverproduktionen...ledningenverkställande av
regeringenshögkvarteret. Iinomproduktionsledarenågra centrala

sadesspråkbruket och detdemonterades attproposition rent ut
ochföreträdarefrämstaförsvarsgrenamasproduktionsledama attär

ÖB.direkt underde lyder
tiderparadox. Inågotsigbild avtecknarDen utgör av ensom

skulle kunnaberedskappå ståendeoch kravomständigheterdå yttre
samordnadmeningmilitärcentraliserad och iförargument envara

iMensådan lösning.gehör förinteförsvarsorganisation, fanns en
denläge harhotfullaförefalla mindrekandetdagens som

under-förverkligas. Detkunnatmyndighetsformensammanhållna
inte baraorganisationlednings ochförsvarsmaktens ärstryker att

lösningartekniskt-rationellasäkerhetspolitiska hot ochfrågaen om
fråga,politiskocksåi hög gradslagkraft. Detför optimera äratt en

militärochstridskraftercivila kontrollendendvs fråga överomen
ledning.

sektorsjälvstyrande2.3 Försvaret som

densjälv ochsigstyrningförsvarssektomsmellanBalansen av
dennaproblem. Icentraltkontrollencivilakonstitutionella är ett
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fråga ligger den kanske viktigaste förklaringen till LEMO-att
reformen lyckades genomföra så omfattande omstrukturering.en

Andra världskriget ökade medvetenheten behovet starktom av
försvar och nationellt totalförsvarstänkande. Försvarsdepartementet
fick hålla ledningen försvarsinriktadeansvaret att samman av
aktiviteter på funktionella och institutionella indelningar.tvären av
Hänvisningar till det lilla landets utsatthet och på försvaretsynen

nationellt samlande institution blev framträdande drag isom en
politiken. Försvarspolitiken präglades också allmän uppslut-av
ningen hög konsensus och professionellt inflytande.stort

Den politiska uppslutningen kring neutralitetslinjen hade
reducerat försvarspolitiken till frågor försvarets organisation ochom
samordning, lämpligen överlåts till Den intemationel-experter.som

blockpolitikens fall tvingade emellertid till anpassning denav
säkerhetspolitiska doktrinen. Därvid synliggjordes mekanismer i
beslutprocessen varit outtalade förutsättningar för politiken ochsom
dess underförstådda rationalitet: femårscykeln, index för anslags-
uppräkning, budgetprocessens olika tidsskikt och den planmässiga
partipolitiseringsfasen.

Kjell Goldmann har karaktäriserat försvarspolitiken som en
verk-samhet i hög grad kontrolleras den byråkratin.som av egna
ÖB värderar krigshotet, bestämmer vapenönskemål, levererar
underlaget för beställningen och utvärderar produktens ändamålsen-
lighet. Få s.k. aktörer blandar sig i beslutsprocessen.spontana
När utomstående det, i de debattskrifter ledsagargör som som
försvarsbesluten, urval och omständigheter i hög grad utflödeär ett

planeradav en process.

l Goldmanni Goldmann-Berglund Sjöstedt citop-
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egnainflytandekraftigt översålundaharFörsvarssektom ett
Mendetta.inteLEMO-utredningenoch motsägerangelägenheter

helheti sinförsvarspolitiken ärpåståförenklingdet attattvore en
organiseratsvalfaspolitikenssåförvaltningsstyrd. Det attär snarare

rollfördelning.fastförförutsättningarskapatpå sätt enett som

2.4 Kommentarer

ledningsfrâgorFörsvaretsbekräftargenomgångenhistoriska attDen
i andraaktuellsällanproblematik ärspeciellpåbär somen
varkenkrigiledningFörsvarsmaktens ärFrågorsammahang. om

gällerfrågorfrånfrikoppladeheltreelltellerorganisatoriskt som
fred.icivilarikets styre

försvars-nivå iregionalochcentralpåOrganisationsfrågoma
ibehandlatshar delänge ettSedanhelt.integreratmakten utgör ett

överbefälhavarenblevLEMO-reformenGenomsammanhang.
operativavseendebådeorderrättmedfredichefhögste även

Överbefälhavaren dännedproduktionsledning.ochledning svarar
integrerattillFörsvarsmaktenskall ettfunktionden göraför som

fred.ikrig såvälhelt i som
ochsjälvsigstyrningförsvarsmaktensmellanBalansen av

LEMO-utvärderingenifrågorcentralakontrollaktemas är avstatsm
historisktförsvarsmakten settvisarstudierMångareformen. att

självstyredettasektor. Harsjälvstyrandestyckenivarit storaen
LEMO-refonnenminskatellerökat genom
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principerFörsvarsplaneringens3

Beslutsprocessen1

finnsdetsåtillvidaområdeunikt attförsvaretpolitiken ettInom är
besluts-ochövervägandepolitisktsamlatföretablerad formen

omfattarårfemteungefärFörsvarsbeslut vartRiksdagensfattande.
säkerhetspo-landetsbedömningpolitisksamtidigochsamlad aven

litiska behovetochverksamhetförsvaretsinriktningensituation, av

resurser.av
utrednings-långisistaförsvarsbeslut stegetRiksdagens är en

längregenomfö-iförstaoch ännuberedningsprocess stegetoch en
femdedecennium:vanligenvidmakthållandeprocess, ettochrande-

kommandedenutblick närmastochbeslutet motår enavser
femårsperioden.

politisknationellresultatförsvarsmakten ärBeslut enavom
ochbeslutsgånghierarki,karaktäriserasavstämning avsom

specialisering.funktionell

ställningöverordnadestatsmakternasuttryckerHierarki som-
beslutsfattare.ochpolitisk instansavgörande

logiskochformfastföljerinnebärBeslutsgång att enprocessen-
beslutfatta än attdå syftetåtminstone ärordning, att snarare

Berednings-förhållningssätt.manifesteraellerverklighetentolka
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arbete, beslutsfattande och genomförande försiggår i urskiljbara
sekvenser.

Funktionell specialisering betyder olika institutioner ochatt-
aktörerhar huvudansvar för enskilda faser i den politiska

Ytterst det utsträcktär maktdelningsprincipprocessen. meden
fördelning befogenheter.av

En enkel modell olika iöver normal policyprocesssteg kanen
beskrivas på följande sätt.

Faser artikulering
strukturering

valfas

genomförande

Aktivitet opinionsbildning/
debatt/utspel

kommitté/

beredningsprocess

statsmakter

förvaltningen

Figur: Skeden normala policyprocesseri

Artikulering innebär frågan introduceras påatt den politiskaen
dagordningen och förhållnings-, besluts- elleratt ett åtgärdsproblem
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accepteras problemanalys ochbestårStruktureringsfasen av
dessavalfasen förordashandlingsalternativ. Iformulering avenav

genomfö-och iförverkligas utvärderashandlingslinjer sedansom
utgångspunkten: gårdagensåtergå tillrandet. Därmed kan processen

problem3.artikuleradelösning blir dagens

drastiskthändelseförlopp och vidkomprimeradekrislägen,I nya
relationerchocker kanförutsättningar eller mönstretexterna av
mellanKopplingeninstitutioner förändras.mellan aktiviteter och en

upplösas.förväntade funktion kaninstitution och dess

bokenenligt RödaPlaneringsprinciper3.2

övergripandemöjliggöraorganiserats förFörsvarssektom har att
planering med denofta förknippatsOrdningen haroch översiktlig

introducera-ekonomersvenskaoch beslutsordningplanerings- som
modells. s.k. FPE-systemamerikansk Dettade på 1960-talet efter

tillliggaDet komår1970-72 1970:97.infördes successivt prop att
principenlångtidsplaneringen,femtonårigagrund för den om
ekonomi- ochförsvarets internabeslutsintervallfemåriga samt

2 mångabeklagasutredningsväsendet""promemoria det svenskaDs SB 1984:1I attom
politikensförhållningsproblemformulering.Medutredningarsaknar ettpregnant avsesen

"politiska" innehåll.
3 traditionell. Hesslén1927ocksåkonventionell,denUppspjålkningen inte bara årär

beslulsbildning,beredning,i "initiativ,"personligariksstyrelse"indelarGustafWasas
kontroll etc."
4 LiberStockholm:tid.Jfr Wim-ockB 1984: DeLindström S storaprogrammens
5 Stockholmföisvarsplanering,Säkerhetspolitikoch samtYsander 1967GrapeL B-C
SOU 1969:25
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fredstidi med rullande programplaner. Den politiskastyrsystem
ledningsapparaten och verkställighetsledet bands ihop på förett
försvarssektom unikt sätt.

traditionellaDen militära organisationsprincipen kännetecknas

hierarki, stabil rollfördelning, enhetlighet, disciplin, klara order-av
eller uppdragsvägar, stegvis fördelning uppgifter ochav ansvar,
framförhållning och långsiktighet. I utredning SOU 1969:25en

försvarets planeringssystem antyddes det kunde föreliggaattom
spänningar mellan rådande praxis och organisation och detta nya,

ekonomistisk rationalitet präglade ideala plan- ochav program-
tänkande. Det emellertid sådana barnsjukdomar kundeantogs att
övervinnas i takt med de begreppen ochatt synsättennya vann

Plancringssystemet enligt denna s.k. Röda boken innebarterräng.
i korthet följande:

I särskilda omvärldsstudier analyseras den internationella

utveckligen med i politiska, strategiska, sociala, ekonomiska och

militärtekniska Olikaavseenden. alternativa utvecklingar leder till

olika former kriser och risker för Sverige. Enmotav angrepp
inventering framtida möjliga angreppsfall. bankEngörs av av

ÖBmöjliga angreppsfall fram efter direktiv regeringen.tas av av
Statsmaktema urval framtagna angreppsfall, påbaseratgör ett av
säkerhetspolitisk inriktning och tillgängliga Dessaresurser.

greppsf all blir dimensionerade och aktemas viktigasteutgör statsman
medel för inrikta försvarets utveckling.att

Statsmaktemas styrning med dimensionerande angreppsfall

kompletteras med styrning tilläggskrav avseende t.ex.genom
beredskap, uthållighet, skydd, verkan under neutralitetstillstånd och

samverkan mellan olika komponenter inom totalförsvaret. Till

denna styrning skall också läggas de restriktioner, s.k. ramvillkor,
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inre förhållanden. Ramvillkorensvenska utgörssätts avsom av
Ocksåpå ekonomi och vämpliktsuttag.restriktioner med avseende

politiska restriktioneröverenskommelser och andrainternationella

kan betinga ramvillkoren.

angreppsfall, tilläggs-utgångspunkt från dimensionerandeMed

så möjligaskall fördelaskrav och ramvillkor störstaattresurserna
uppnås ikrigsavhållande effektbalanserade måluppfyllelse

slutliga valetsamtliga angreppsfall viss tid. Detöver av resursram,
försvarseffektangreppsfall och önskad balanseraddimensionerande

med vilken underlagpolitiskt beslut. Genom den systematikär ett
uttryckasrisktagande kunnaför beslutet fram, skall gradentas av

klart.

ochstyrning genomförs miljö-Till grund för statsmaktemas

perspektivplaner.altemativstudier myndigheterna och redovisas iav
inriktning och alternativaomfattar försvarets långsiktiga deDessa

realiseras i framtiden.försvarssammansättningar bör kunnasom
och desträcker sig år framåt i tidenPerspektivplanema 15-20

år. perspektivplangenomförs i tidsintervaller fyra Enrullande om
struktur och innehåll.för alternativ ifrågaskall underlag omge

framtiden, inteidéskiss eller visionPerspektivplanen är en om
uttrycksför handlingsprogram. Handlingsprogrammetuttryck ett

underförsvarets utvecklingistället i programplaner, som anger
rullas årligen ochfemårsperiod. Programplanennästa presenteras

femårig ekonomiskfårför riksdagen. Myndigheterna ramen
skallplaneringsverksamheten. Genom programplanemaangiven för

intentioner successivt förverkligas. Program-perspektivplanemas

i bundnaplanen stel, dvs ärär stort sett genomresurserna
tidigare åtaganden.
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Perspektiv- och programplaner kompletteras systemplaner förav
särskilt resurskrävande objekt, organisationsförändringar, system
och projekt. kortsiktigaDe operativa kraven på programplanema

härleds operativa angreppsfall. Förslag till operativa angreppsfallur
lämnas myndigheterna och fastställsurvalet regeringen.av av

3.3 Aktuella planeringsprinciper

Vid jämförelse mellan Röda bokens och dagens planeringsprin-en
ciper särskilt följande avvikelser:noteras

Styrningen i dimensionerande angreppsfall inför 1992övergavs-
års försvarsbeslut. Styrningen inför försvarsbeslutet år har1996

skett specifika frågeställningar från försvarsberedningengenom
till Försvarsmakten.

Perspektivplaner har sedan införandet alltid genomförts inför-
försvarsbeslut, dvs. femteregel år. Någon rullning vartsom var
fjärde år i enlighet med Röda boken har skett.aldrig

Begreppen perspektivstudier och perspektivplanering används-
inte längre. FörsvarsbeslutI underlaget till år fick1996 Försvars-

makten och andra myndigheter i uppdrag belysa antalatt ett
specifika frågor. Tidsperspektivet till tio år. Någonsattes
perspektivplan enligt Röda bokens mening har därmed inte

avkrävts Försvarsmakten inför års försvarsbeslut.1996

Programplanen finns kvar benämns sedan bå 1994/95men-
Försvarsmaktsplan. omfattar de fem årenDen närmaste samt en
översikt de därpå följande fem åren, dvs totalt tioårspe-över en
riod.
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iresulterarför denfonnella reglerfinns ingaDet ettprocess som
regerigenfonn, styrdomgång har sinVarjeförsvarsbeslut. av

till försvarsmyn-uppdragkommittédirektiv, delsdels genomgenom
och underlag.med planerdighetema inkommaatt

regering-Försvarsbeslut leds denårsinför 1996Processen av av
ochför regeringmed företrädareförsvarsberedningentillsattaen

självständighet iberedningamasochriksdag. Utredningarnas
Tidigaretiden.varieratregeringen harförhållande till över

vilkaförsvarskommittéer,i särskildahar berettsförsvarsbeslut
försvarskommit-myndigheter. Densjälvständiga senasteagerat som

ha löstupplöstes dockFörsvarskommittéårstén 1988 utan att--
uppsköts till år 1992.försvarsbeslutuppgift. årssin 1991

statssekreteraren,leddförsvarsberedningen,aktuellaDen av
tilloch därmedsitter i Försvarsdepartementet närmareär synes

bedömsförsvarskommittéema. Dettakopplad till regeringen än av
försvarsbe-för beredaeffektiv formregeringen ettattmervara en

igå igenommöjligheterförslagensoch samtidigtslut attutröna
riksdagen.

arbeteförsvarsberedningenspågåendenyhet i denEn är
regeringensbehandlas iförstaetappindelningen. Den etappen

ochuppgiftersäkerhetspolitikenproposition 1995/96:12 samtom
resulterartotalförsvaret. andraför Denekonomiska etappenramar

ochstrukturskall försvaretsdennaproposition hösten 1996. Ii en
femårsperiodenunder den kommandeinriktningverksamhetens

detalj.fast i1997-2001 läggas mer
flerårsperiodomfattaförsvarsbeslutenför låtaMotiven att en
försvarspla-långsiktighet ikraven påfem årsom regel sägs vara
situationen,säkerhetspolitiskarelativa statiskaneringen och den

historisktårenskalla krigets dagar. Deåtminstone under det senaste
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radikala förändringarna i vårt lands säkerhetspolitiska situationsett
har inte föranlett några förändringar medännu avseende

statsmaktemas styrning försvaret.av
Föregående kapitel inleddes med punktvis sammanfattningen av

den konstitutionella grundmodellen för styrningen Försvars-av
makten. Rollfördelningen innebär sålunda statsmakternaatt svarar

ÖBför säkerhetspolitiska och före militärstrategiska bedömningar.
Med det den militära utvecklingen vad gällersenare avses
doktriner och stridskrafter för de i Europa förstörre staterna samt
USA. Den risktagning beslut försvarsstruktur ochsom om
ekonomisk nivå innebär politiskt beslut.är ett

3.4 Politisk styrning

I regeringens proposition Totalförsvar i förnyelse 1995/96:12
beskrivs statsmaktemas kedja mål och uppgifter för det militäraav
försvaret. Bilden nedan illustrerar denna mål- och uppgiftskedja.

6 Fortsattaförberedelserinför totalförsvarsbeslut,regeringsbeslutnästa 1993-12-22,
studieuppdrag2.
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Styrning försvaretFigur: av

säkerhetspolitiska |Uppgiñcrm:det DimensioneringFortvanpolitisk:mu
militlnlbnvaretochövergripandeinriktning

V V"i°dl"“ dMmMilitaralliansfrihet Dimensioneringavmmmh"nnw" "Wikmtsyñandetillneutralitet higuorg.i antal- eb-b mmm. møwp mani krig brigndcrmm.Hlvdatemtondl Hlvdatemlondl, . Ekonomiintegritet integritet Penninwmntione"IS porwu-,jndmmtlkerhetøpolituka narindeattSamarbetemedEmopu ntmfluândl Älslutningsäkerhetsorgarüsali
organnaorm-n:med lindarialla Omnia m0°"j°°m“ internationelli°$°"°,."f°" n .gymaooqwoDen . . .. .. och.L r l M WMI951%fredsfrämjande förinternationellaverksamhet och ñedlmmjmde utomlandssamtidigtfredamnüundginnh hum"

Över lbnnigatidenanpassad Inom Irettull4Förmågaochmöjligheter Förmågaanpmmmgmåga kamin".mman mmnIefterhand hll kortochlångulrtplatt anpassaallahot k." .Miu.om °Vdd"“"°°klm$landet Skapagrundochuppståmot
hmdlingvñihetfbr

lm°,:5"pph°&#39;BM En" nu mEnvidgar Kunnautnyttjasvid:vin;Zxâumdhü p M3- npåfrestningarsakerhetsbegrepp rationella"S"° han fredpd eum Ikatastrofer
Antaltotallbnvm-förankringEnbred plikligli mmmochTeman, m..- Ph ber°1k""5°° civilit- lbnvu

Bilden kedjan mål konkretvisar från säkerhetspolitiska till

inriktning och dimensionering krigsorganisationen, uttryckt iav
bl.a. antal vissa förband på aggregerad typförbandsnivå,av
ekonomisk totalförsvarspliktigaantal skall utbildas samtram, som

Övrigautveckling och anställd konkretise-avveckling personal.av
ringar härledda från de säkerhetspolitiska målen bl.a. organise-är
ring internationell styrka och inriktning försvarsindustrin.av en av

Försvarsutskottet ställde sig bakom regeringens förslag be-

tänkande 1995/96:FöUl. utrikes- och försvar-Ett sammansatt
sutskott tillstyrkte propositionens förslag bl.a. avseende säkerhetspo-

litiken och internationella insatserna betänkande 1995/96:UFöUde

1.
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UTFÖR har intervjuat politiska tjänstemän i Försvarsdeparte-

för få konkretiserat hur den politiska styrningen går till.mentet att
Utgångspunkten för beskrivningarna inför års1996är processen
försvarsbeslut. det följandeI sammanfattas vad framkommitsom
vid dessa intervjuer.

j
Underlag för de säkerhetspolitiska målen erhålls huvudsakligen

från Utrikesdepartementet, Försvarsmaktens militära underrättelse-

och säkerhetstjänst, Försvarsdepartementets huvudenhet for

säkerhetspolitiska och internationella frågor Försvarsbe-samt
redningen bl.a. genomfört och granskat hotbildenssom resor
utveckling.

Underlag för de försvarspolitiska målen erhålls främst från

Försvarsmakten. Myndigheten skall i sina underlag utgå enbart från

försvarsmässiga utgångspunkter.

Som kommentar till rollfördelningen mellan politiker ochen
ÖBmyndighet framförs ibland politiserar med uttalandenatt som

om jag inte får måste Sverige gå med i NATO. Enligtt.ex. x
grundmodellen skall myndighetschefen avhålla sig från sådana

uttalanden.

Tjänstemännen i departementet hävdar det politiska in-att
flytandet i arbetet med försvarsbeslut denna gångett nytt är stort.
Beslutsprocessen beskrivs politiskt målstyrd, delvissom som en
följd arbetet sker i form försvarsberedning i förställetattav av en

försvarskommitté.en
Den förre försvarsministern initierade i december 1993 en ny

uppläggning arbetet med försvarsbeslut 18attav genom ge
studieuppdrag till myndigheterna. Vintern 1995 dengav nya
regeringen direktiv till Försvarsmakten fram sju strukturer ochatt ta
handlingsvägar. underlag låg tillDetta grund för propositionen i
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vidgatpolitisk inriktning:definieradmed klart1995september
anpassnings-påkravvärnplikt ochallmänsäkerhetsbegrepp,

blevdepartementetinnebaruppdragmed 18fömiåga. Modellen att
försvars-i tidigarestället för,helheten iformadeden part somsom

politiskökadbidragit tillharOckså dettaFörsvarsmakten.beslut,

styrning.
statssekreteraren,främstinflytandetpolitiskaDet utövas genom

pressekreterarenochunder helamed samtär processen,som
synvinkel.politiskmaterial analyserasAlltpolitiskt sakkunniga. ur

ÖB:s varitstyrningenFörsvarsmaktsplanframgårDet attav
ÖB enligtvilket,avstånd frånmarkerarannorlunda. ansvaret

politiskt.besluteteftersomkorrektpolitikerna, ärär
tjänste-bedömninginkommitFörsvarsmaktsplanenNär görs

ochmålangivnasig inomhållerunderlagetmannanivå om
beståendedepartementsgruppArbetet ledsekonomiska av enram ar.

politisktplaneringschef,pressekreterare,statssekreterare,av
försvarsbe-politikerna iOcksåenhetschefer.ochsakkunniga

Försvarsmaktsplanenbedömningredningen sin samtgör avegen
ochförsvarsutskottetiledamötersinäriksdagsgrupper,håller

infonnerade.partiorganisationer
försvarsbeslutet, år 1996ifinns inlagdakontrollstationerTvå

ibelysaskommersäkerhetspolitikenOcksåoch år 1998. att

kontrollstationema.
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3.5 Kommentarer

l detta avsnitt har styrkedjans principer beskrivits, i stort setten
systematiskt och hierarkiskt ordnad bild. Symbolen for det rationel-

planeringstänkandet i försvaret, FPE-systemet från år 1970, har
urholkats.dock successivt I och med den starkt förändrade

hotbilden under 1990-talet har förutsättningarna ändrats väsentligt
för försvarsplaneringen.

I dagens grundmodell beslutar politikerna uppgifter,om
försvarsmaktsstruktur ända ned på förbandsnivå och ekonomisk
nivå för Försvarsmakten. Politikerna därmed mycket konkrettar

för de risker alltid ligger i försvarsbeslut.ettansvar som
En hypotes redan här kan formuleras med styrningär attsom

ÖBförbandsnivå politikerna från på alltför lågövertar ansvaret
nivå. Det politiska beslutet anvisar enda försvarsmaktsstrukturen
för lösa Försvarsmaktens uppgifter. lexibilitetenF i bliratt systemet
därmed låg under försvarsbeslutsperioden.
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led-Försvarsmaktsperspektiv på4

ningsproblem

FPE-systemet1

ochlednings-FörsvarsmaktensutformningLEMO-utredningens av
plane-försvaretsdel påtillgrundadesorganisationsstruktur stor

tillpå förarbetetochFPE-systemetekonomisystemochrings-
ÖB:s verksamhetsidé.med bl.a.försvarsbeslutårs1992

programbudgeteringochPlaneringutredningen 1970påBaserat
3.2avsnittboken,Rödad.v.s.SOU 1969:25,försvaretinom se

FPE-systemetekonomisystemochplanerings-försvaretsinfördes
1970-727. och 80-vidareutvecklades under 1970-Systemetåren

talen.
uppmärksamhetrikta ökad motmed FPE-systemetSyftet attvar

förband. Detoch desskrigsorganisationenslutmål:verksamhetens
ochföljasskullefredsverksamhetenresultaten uppsomavvar

krigsförbandsbeslutadedefinieradesResultatenredovisas. som
knötsuppföljningenekonomiskaberedskap. Denochkrigsduglighet

föri ställetverksamhetgenomfördtillsystematiskt sommer
utgiftsslag.till olikatidigare

7 rskr. 420203,1970:97, suprop.
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19788I proposition år framhölls FPE-systemet skulleatt ettvara
samlat ledningssystem för all verksamhet i fred. Verksamheten
inom försvarsmakten skulle byggas med krigsförbandenupp som
samlande begrepp i planering och genomförande. Undersökningar
under 1980-talet visade dock ledningssystemet i detta avseendeatt
inte fungerat Det svårt kopplingen mellanavsett. attsom var se
läget i krigsorganisationen och genomförd produktion. I rapport
från projektarbete kontroll°regeringens uppföljningett ochom
påpekades årets produktionstillskott till krigsorganisationenatt
"lagret" inte följdes i och det saknadesrätt tenner attupp
uppgifter vad satsade tillfört krigsorganisationen. Styr-om resuser
ningen i resultattermer fick således alltjämt stå tillbaka För styr-
ningen i produktionstermer.

FPE-systemet innebar indelning i huvudprøgram ochen
delprogram huvudproduktionsområden och delproduktionsom-samt
råden. Huvudprogram och huvudproduktionsområden ianges
matrisen nedan.

3 1977/78:63, FöU rskr. 174prop.
9 Fö Ds 1988:76
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HPO 4HPO 3HPO 2HPO lHPO/
ForskningAnskaffningMaterielan-Ledning ochHPG

utveck-ochanlägg-skaffningförbandsverk- av
lingningarsamhet

HPG l
Arméförband

HPG 2
Marintörband

HPG 3
Flygvapenför
band

HPG 4
Operativ led-
ning mm

försvarsmakten.inommyndigheterutgjordesHuvudprogram5 m.m.gemensammaav

huvud-skurnaanslagtilldeladesl-4huvudprogrammenFör
skurnaUppgifternahuvudproduktionsområde.och gavsprogram

tillkopplingdirektd.v.s.delprogram,ochhuvudprogram utan
i matrisen.respektiveianslagen ruta

med FPE-intentionernapåfastaLEMO-utredningen atttog
enligttill dettaOrsakernauppnåtts.riktigtaldrig var,systemet

och delprogramhuvudprogram samtiindelningenutredaren, att
tillrådendelproduktionsomhuvudproduktionsområden och anpassats

behöll sinaorganisationerBerördamyndighetsstruktur.befintlig
såledeshadeStrukturenbefogenheter.ochuppgiftertidigare

lednings-igrundtankamaopåverkadutsträckningiförblivit stor av

systemet.
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LEMO-utredaren skriver "Regeringens styrning i resultattenner
verkställs fortfarande primäruppdrag lämnas till deattgenom tunga

Ävenproduktionsmyndighetema. krigsförbandschefer ochom
operativt ansvariga i något ökad mån lyckats föra fram sina
synpunkter till dem produktionens inriktning,avgör detärsom
fortfarande så produktionsmyndighetema och deatt värderingar de
företräder har inflytandedominerande Men "...ett produktions-
myndighetema har inte något uttryckligt inför regeringen föransvar
krigsförbandens krigsduglighet beredskap.och

4.2 Förarbetet till 1992 års försvarsbeslut

4.2.1 Historik

Inför varje femårigt försvarsbeslut under 1970- och 80-talen har en
parlamentarisk försvarskommitté arbetat fram underlag. Kommitté-

ÖB,inhämtade underlag från bl.a. främstema attgenom ange
ekonomiska ÖBplaneringsramar i olika alternativ. presenterade
vanligen dels infordrat ÖB:sunderlag, dels högre enligten ram som
mening erfordrades för ÖBlösa statsmakterna ställdatt uppgift.av
brukade de högsta politiska förenadeatt medanse ramarna vara
påtagliga risker och de lägsta oförenligaatt med svenskramarna
säkerhetspolitik.

° Försvarsmaktens ledning, sou 1991:112, sid 48

Försvarsmaktens ledning, sou 1991:112, sid 159
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beslutaderiksdagenidennaresulterade att om enOftast process
förÖB riskermedföraskulleenligt storaekonomisk somram,

årspe-femundersedangälldeförmåga. Dennaförsvarsmaktens ram
denblevårfemförsvarsbeslut, somVid ramrioden. nästa senare,

fortsattePå dettaacceptabel. sättÖB nivålågorimligtansett vara
försvarsbeslutsperioder.följdunder avenprocessen

och 80-1970-underhadeförsvarettilluppgifterakternasStatsm
ochförsvarasskulleHela landetoförändrade.varit italen sättstort

skulleAngreppkom.varifrån änangreppetkunnaförsvar tas upp
operationsriktningar: övertvåisamtidigt norrakunna mötas

inlyckadesändå trängaangriparenOmkust.ochlandgränsen över
områden,inomföraskunnaförsvar ävenuthålligtskullelandet,i ett

för arménsinnebarUppgifternahaderedanangriparen erövrat.som
förband.mångabehovdel av

därförochkvalitetprioriteradeoch flygvapnetmarinenMedan
minskade,ekonomiskadeförbandantaletminskade när ramarna

påkvalitetenpåföljdmed attsin numerärarménbehöll stora
uppmärksammadesförhållandetförsämrades. Närarméförbanden

ÖB utredauppgiftiregeringen attförsvarsbeslutårsinför 1987 gav
inomproduktionsledningenutvecklinglångsiktiga samtarméns

försvarsmakten.

88Försvarsmaktsutredning4.2.2

FörsvarsmaktutredningtillupptaktenblevregeringsuppdragDetta
års1987konsekvensernaklarläggaSyftet88.FU av88 attvar

igångsattesutredningen ävenUnderannén.för enförsvarsbeslut
verksamhet.försvarsmaktensiproduktivitetenökaför attprocess
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Nya ledningsprinciper skulle införas. Den tidigare centralstyrda
verksamheten skulle ändras. Ansvar och befogenheter skulle
delegeras i organisationen. Resursbehovet för produktion skullener
komma nerifrån det enskilda krigsförbandet. Med ledningsfilo-ny
sofi och delegerade befogenheter skulle stabsresursema på central
och regional nivå kunna minskas.

Utredningen utgick från antagandet försvarets och särskiltatt
arméns kris endast kunde lösas följande strukturellagenom
förändringar:

Försvarsmakten skulle beredskapsorganisation,vara en-
Produktionsledning och uppföljning skulle ske i krigsförband--
stermer,
Den lokala nivån skulle isättas centrum,-
Det skulle finnas balans mellan uppgifter och- resurser.

ÖverbefälhavarenMyndigheten hade för operativaansvaret
avvägningar och avvägningar mellan försvarsgrenama. Myndigheten
Chefen för armén hade för utarbeta underlag föransvaret beslutatt

avvägningar inom arméprogrammet.om
Inför hot strukturella förändringarstora uppstod oenighetom

mellan chefer i försvarsmaktens centrala ledning i antal frågor.ett
Även ÖBmellan och militärbefälhavama och mellan chefen för
armén och militärbefälhavama fanns delade meningar i flera frågor.

Resultatet utredningsarbetet föredrogs kontinuerligt iav
ÖBmilitärledningen, MIL: ordförande, försvarsgrenschefema samt

på kallelse vissa andra myndighetschefer.- -
Däremot ingick inte militärbefälhavama i MIL kalladesutan av

ÖB till särskilda "MB-möten" gånger år. konsekvensIett par per
med gällande ansvarsförhållanden låg tyngdpunkten i MB-mötena
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iMilitärbefälhavama kallades därutöver,på operativa frågor.

inom sittproduktionsansvariga föregenskap annéprogrammetav
ochannéchefens angåendemilitärområde, till möten program-

Militärbefälhavaren kundeproduktionsfrågor. Myndigheten anses
Överbefälhavaren ochstå såväl mellan myndigheternaunder som

lydnadsförhållandeChefen för förelåg begränsatarmén. Det ett
försvarsgrenschefema.tvåmilitärbefälhavama och de övrigamellan

försvarsgrenschefemasFormellt de gång imöttes pro-en per
och leddes produktionengramdialoger. styrdes utvecklingenI övrigt

militärbefälhavaremarin- och flygvapenförbanden utan somav
sammansättningverksamhet ochmellaninstans. Milostabemas var

marinens ochberedning ärenden rörandearmédominerade. Vid av
medofta inte militärbefälhavamaflygvapnets verksamhet fanns

hade operativa konsekvenser.ärendenaäven om
förchefer sig till de principernaFörsvarsmaktens anslöt ennya

och befogenheterproduktionsledning baserad på delegerat ansvar
inledningsvis med skepsis.förverkligandet idéerna möttesmen av

Brigadchefentill brigadorganisation.Problemen fokuserades arméns

lokalt den samlande chefen.skulle krigsförbandschef varasom
fredsorganisationen endera inteProblemet brigadchefen iattvar

fanns han utbildningschef vidvid sin brigad eller ettatt var
ÖBbrigadproducerande försvarsområdesregemente. hävdade, att om

brigaden brytasdet ledningssystemet skulle fullföljas, så måstenya
och bilda myndighet.försvarsområdesregementetut en egenur

nivån skulleSom led förverkliga idén den lokalai attett att om
kaderorganise-krigsförbanden skullei föreslogssättas attcentrum

förbanden delvis skullevilket innebar de viktigasteattras,
Syftet skullebemannas i fred och ingå i fredsorganisationen. vara

fred.åstadkomma likhet mellan organisationen i krig ochatt
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FU 88 överlämnades till regeringen i september 1988. I

utredningen behandlades främst medan marinen ocharmén,

flygvapnet endast berördes marginellt. viktigaste förslaget iDet ut-
redningen reducering krigsorganisation ocharménsvar en av
därmed fredsorganisation första införi riksdagsbeslut 1989.ett steg

ÖBmånad i oktoberEn överlämnade sin perspek-1988senare
tivplan del Försvarsmaktsidél 2000 FMI 2000 som var en- -
idéskiss försvarets utveckling till år 2011. I bilagaom en -
Verksamhetside 1990 VI 90 presenterades principerna för det-

ledningssystemet.nya

4.2.3 Ledningsutredning 1987 1989-

Parallellt och samordnat med FU utreddes totalförsvarets88

ledning. l regeringsuppdraget särskilt antalet lednings-attangavs
på varje nivå skulle och militär-antalet civil- ochövervägasorgan

områden skulle indeladesvid tidpunkt iLandet dennaomprövas.
militärområden civilområdenoch med sammanfallandesex sex

gränser.
ÖB föreslog fyra militärområden miloförstärk-och rörligen

ningsresurs, bantad ledning i försvarsmakt färre krigsför-meden
band och mindre för produktionsledning vid införande avresurser

ÖB-förslagetVI sammanslagning militärområden skar90. om av
sig emellertid civilförsvarets indelningsförslag, påmed baserat

befolkningsstruktur.
ÖCB:sFöljden blev regeringsuppdrag i vilket chefett nytt

Gunnar Nordbeck enmansutredare skulle lämna förslagsom om
totalförsvarets regionala indelning. Utredningsmannen föreslog att
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militär/civilområden.riket skulle indelas i fem

beslutadeledningsutredningarochEfter beredning FU 88av
reduceringindelning,denna regionalariksdagen 1989 avom

försök medfrån till brigader,krigsorganisation bl.a. 29 21arméns
fredsför-antaloch avvecklingförkortad vämpliktsutbildning ettav

band inom annén.
ÖB ÖCB årredovisadesfrån ochförslagEtt gemensamt samma

krig.under kriser och Iledningi Totalförsvaretsrapporten
behov:anfördes bl.a. följanderapporten

hela landet,Ledningssystem för-
lednings-samverkans-,ansvarsförhållanden,Sammanfallande-

krig,i fred, kris ochoch rapporteringslinjer

fred till krig,alla faser frånnivåer och underSamverkan på alla-
ochkunde samverkasjälvständigtChefer på nivåerlägre som-

fatta beslut.

med beslut.avvaktadesig till förslagenRegeringen anslöt men
framgåkommaförslagen skulleInriktning enligt att avsenare

LEMO.direktiven till
ÖB planeringsin-försvarskommitté FK 88års1988 engav

krigsdugligaoch allafullföljasJAS-projektetriktning. Bl.a. skulle
ÖB:sfick i formKommitténskulle utbildas.värnpliktiga avsvar

för olikaföreträdareFörsvarsmakt Frånperspektivplanen 90.

planeringsun-därefter krav påpreciseradespolitiska partier i FK 88
ÖB aktensför försvarsmekonomiskafrån olikaderlag ram argenom

programplan.utveckling i femårigen
ÖBÖB i år 1990från redovisadesPlaneringsunderlaget som

ÖB redovisades det10delrapportprogramplan 91. I nyanummer
ÖBfrånUnderlagetbaserat på VI 90.produktionsledningssystemet,
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innebar i de olika alternativen bl.a. från den allmännaavsteg
vämpliktcns princip, nedläggning krigsförband och därmed olikaav
alternativ för fredsresurseravveckla nedläggning för-att samt av
svarsindustri med arbetsmarknadspolitiska konsekvenser. Program-
planen gällde i första hand krigsförbanden. Ledningsorganisationens

ÖBstruktur skulle till antalet krigsförband. vidhöll dockanpassas
ÖBkravet på fyra militärområden. Därutöver begärde balans mellan

uppgifter och och därmed besked från statsmakternaresurser om
vilka uppgifter inte längre skulle åvila försvarsmakten.som

Situationen inom FK 88 blev allt ohållbar. för politiker-Enmer
svår fråga kravet på balans mellan uppgifter ochna var resurser,

särskilt den framtida säkerhetspolitiska utvecklingen tedde signär
osäker. Man kunde vid denna tidpunkt inte förutse den snabba

förändringen i Europa med Warzawapaktens och Sovjetunionens

upplösning. Vad gällde ledningsfrågan sökte ledamöterna olika

möjligheter till besparingar och rationalisering. förslagEtt attvar
reducera den "överdrivna stabs- och förvaltningsorganisationen bl.a.

minska militärområden."antaletattgenom
FK upplöstes88 ha löst sin uppgift. aviseradeDetutan att

försvarsbeslutet år uppsköts år.1991 ett

4.2.4 Planering inför 92FB

ÖBRegeringen i planeringsanvisningama införgav program-
planearbcte 1991 till ändrad operativ inriktning ochansatsen
minskade uppgifter. Inför års försvarsbeslut och1992 samtidigt som

ÖBLEMO-utredningen tillsattes presenterade programplan,en ny
ÖB Planen92. innehöll antal ekonomiska nivåer med olikaett
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försvarsindustrin ochvärnplikten,allmännakonsekvenser för den

innehölluppgifterna.operativa Därutöverförmågan lösa deatt
ÖB:s högreförslagalternativ medprogramplanen ett om en

enligt planeringsan-lösa uppgifternaekonomisk nivå för kunnaatt
försvarsgrensche-till planen devisningarna. anslutningI treavgav

särskilda yttranden.meningar respektivefema skiljaktiga
ÖBefter valet år 1991borgerliga regeringenDen gavnya

ÖBzs redovisadesutredningsdirektiv. Ikompletterande svar
försvarsbeslut vad gällerkommande årsför det 1992konturerna

innebäraFörsvarsbeslutet skulle kommaantalet förband. att en
materi-kvalitetinriktningen höjdförsvarsanslaget medhöjning av

Försvarsmaktenförband.bekostnad antaletellt och personellt på av
strategisktHotbilden medvassare".skulle bli "smalare, men

skulle kommabli framträdande. Balansöverfall skulle upprättasatt
betecknadeFörsvarsministernmellan uppgifter och senareresurser.

strukturförändringen sedanårs försvarsbeslut "den1992 störstasom
världskriget".andra

FörLedoch ledning enligtOrganisation4.2.5

1990

förkunde detavvakta FörsvarsbeslutetUtan systemetatt nya
inom försvarsmakten. Delrapportproduktionsledning införas internt

ÖverbefälhavarensÖB riktlinjer för ledningi utvecklades i10 91

försvarsmakten beskrevsInledningsvisfred FörLed 1990.iav
med följande grundläggandeidén teser:
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Krigsförbanden och deras krigsduglighet/beredskap och uthållig--
het det centrala i försvarsmaktens verksamhet,är
Lednings-, lydnads- och ansvarsförhållande skall i princip vara-
lika i fred, kris och krig,

Organisationen i fred måste i allt väsentligt densammavara som-
i krig,

Uppdragstaktik i krig och FPE-systemet i fred lednings-är-
bärande element,systemets

Förbandschefer i grundorganisationen skall entydigtettges-
och befäl sina förband,överansvar

Grunden för decentralisering och delegering skall attvara,-
ömsesidigt förtroende och respekt upprätthålls mellan olika
nivåer i ledningen.

Det tyngdpunktsförskjutningen: krigsförbandet skulle stå inya var
för verksamheten med utvidgat för krigsförbands-centrum ansvar

chefen viktig grundsten. hadeDenne skyldighet årligenattsom en
värdera sitt förband i förhållande till de operativa kraven i termer

krigsduglighet och beredskap. Om läget vid krigsförbandet inteav
de med de kraven,operativa skulle krigsförbandschefenöverensstäm

skyldig föreslå produktionsåtgärder för vidmakthållaatt attvara
förbandets och kompetens. förslagDessa skulle framgåresurser av

sexårig rullande förbandsutvecklingsplan.en
Förbandsutvecklingsplanen skulle grund för produktions-utgöra

planering. Eftersom försvarsgrenschefema ochvar program-
produktionsmyndigheter, ankom det på dem bestämma dis-att
position och innehåll i förbandsutvecklingsplanema och vissa
detaljbestämmelser krigsförbandsvärdering. Dessa bestämmelserom
blev inte försvarsmaktsgemensamma präglades respektiveutan av
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försvarsgrens produktionsledningssystem.

produktionsansvarigProduktionen på lokal nivå skulle ledas av
myndighet, chef försvarsområdesregemente, marinkomman-fört.ex.

chefer enligt definitionendo, kustflotta och flygflottilj. Dessa var
ochentydigti FörLed förbandschefer och skulle "ges ett ansvar

hade i denbefäl sina förband". förbandschefemaMenöver
förbandoperativa/taktiska kommandostrukturen inte befäl deöver

de skulle produktionsleda.som
operativ chef, hade möjlighetMilitärbefälhavaren, attsom

ske årligapåverka försvarsgrenschefs planering. skulle i denDetta

regelmässigtprogramdialogen. operativa kraven överskred dockDe
Ändradförsvarsgrenschefens tillgängliga resurstilldelningresurser.

skulle militärbefäl-dock kräva avvägningar i MIL, d.v.s. utannya
och rollfördelninghavares aktiva medverkan. Med denna ansvars-

förblev resultatet programdialoger begränsat värde program-av av
och produktionsplaneringen.

för produktionsledning sålunda inte fär-Det systemet varnya
Förutsättningardigutvecklat enligt verksamhetsidén i FörLed 1990.

för ochfanns inte fullt i rådande myndighetsstrukturensystemet ut
ansvarsfördelningen.

Sammanfattning4.3

LEMO-utredningen komplice-Ledningsstrukturen tillsattesnär var
rad. kännetecknandes styrningen lokal nivå kornDen att motav
från olika håll, helhetsansvaroklar ansvarsfördelning samtutan
olika ansvarsförhållanden krig och fred.lednings-, lydnads- och i
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ÖB:sLEMO-utredaren menade verksamhetsidé förutsätt-att gav
ningar för fullfölja intentionerna med VadFPE-systemet.att som
saknades anpassning organisationen till ledningssystemet.var av

justDet detta LEMO-utredningens utgångspunkt: attvar som var
organisationen till ledningssystemet och inte tvärtom.anpassa

LEMO-utredningen: "Tiden inne konsekventär att styranu
försvarets fredsverksamhet i krigsförbandstenner och sättaatt

krigsförbandschefema och krigsförbanden i för verksam-centrum
heten i fred. betyder i iDet grundtankama FPE-systemet ochatt
överbefälhavarens verksamhetsidé kan fullföljas olika ochnivåer

områden i försvarsmakten. karaktäristiskEn konsekvens styrningav
i krigsförbandstermer den operativa rollen och programrollenär att

produktionsrollenTbehöver klart styrande relation tillges en

12 Försvarsmaktens ledning, sidSOU 1991:112, 49
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riks-förslag,LEMO-utredningens5

beslutdagens

fredochi krigmyndighetl En

avseendemedLEMO-utredningenresultatetpåtagligaDet mest av
myndigheternasammanslagningenförsvaretpå ledningen avvarav

myndighet, För-till1-4huvudprogrammenhuvudsakligeninom en
sammanslagningen:förmotivUtredningenssvarsmakten.

ändrasansvarsförhållandenaochlydnads-lednings-,Undvika att
tillövergångvidrådaförutsättaskansituationeri svåra som

krigsorganisation.
Även underrättelsein-operationer,militäraförekommeri fred

verksam-sådanakränkningar. Iingripandenochhämtning mot
ordergivning.förfonnerkrigsorganisationensheter behövs

incidenter,kris,mellan fred,växlapå kort tidkanSituationen
bytamöjligtinteoch krig. Detneutralitetberedskap, attär

Befogenhetemaför dagen.på lägetberoendeledningssystem

stabila.måste vara
denföreskrifterutfärdabefogenheterOklarheten att omom

undanröjs.produktionenfredstida
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I myndigheten Försvarsmakten skulle det bli möjligt skapaatt ett
i fråga och befogenheter entydigt kommandosystemom ansvar
inom för kedja krigsförbandschefer och operativaramen en av
chefer. Dessa chefer skulle aktivt kunna påverka planerings- och
beslutsprocessen. kunde kaderorganiserasDe redan i fred med rätta
förbandsbenämningar. Försvarsmakten kunde ledas och styras

order och uppdrag i såväl fred krig.genom som
LEMO-utredningens förslag fredstida ledningsorganisa-om en

tion kunde resultatstyras i krigsförbandstermer innebarsom att
krigsförbandet i för verksamheten. Detsattes centrum överensstäm-

ÖB:sde med verksamhetsidé och regeringens krav på delegering
och befogenheter. Nu skulle det finnas förutsättningarav ansvar att

krigsförbandschefen helhetsansvar för krigsförbandet.ge
ÖB:sEn viktig utgångspunkt i verksamhetsidé och LEMO-

förslagutredningens det skall råda överensstämmelseär mellanatt
och ledningsförhållanden i krig, kris fred.och Detansvars-

och den ledningsorganisationstyrsystem skall tillämpas i krigsom
får betydelse för hur fredsorganisationen utformas.stor Den
krigsorganiserade Försvarsmakten föreslogs få följande struktur.
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ÖB

Högkvarteret

lvñlitårbefilhavare

III
Hygkarmnando-hrlarinkommando-Fördelnings-Försvarsormådes-
cheferchefercheferbefälhavare

|rKrigsförbandImammaI|1ngsmandl

fredsorganisationenochmellan krigs-sambandförslag tillLEMO:s

nedan.i tabellenillustreras

FredKrigOrganisation

förförutsättningarchefers Gerklarhet i olikamyndighet GerEn -
lydnads-lednings-,formella befogenhetFörsvarsmakten att att

ansvarsförhållandenaochi krigverksamhetenleda
i fred,likartadekanoch order.med uppdrag vara

krig.kris och

operati-för detÖverbefälhavaren övergripande AnsvaraUtöva ope-som
krigsförberedelsearbe-rativ ledningochmyndighetenschef varappor-

försvarsmaktenstill regeringen. tet samttera
och be-krigsduglighet

Ledaproduk-redskap.
tionen inom Försvars-
makten.
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högkvarterEtt Operativledning,funk- Operativledning,pro-
tionsledningarmed gramledningoch produk-upp-
gifter logistik och tionsledning.av re-

för olika slagsursnatur av
stridskrañer,produk-
tionsledning.

ÖBTre militärbetälhavareför Under odelat Förberedaden operativaopera-
militärområdenDär- tivttre för respektive verksamheten.Ställaansvar

rörlig miloför- regionsutöver försvar. krav på krigsförbandens
stårkningsstab utveckling och kontrolle-

de resultat nåsira som
produktionen.

Taktiska chefer Under MB, taktisk led- Genomförakrigsplan-
Försvarsområdena ning. Fobef ocksåmot- läggning,ledaproduk-svarar-

länenmed fo- för denterritoriella led- tionen de krigs-svarar en av egna
bef i varje, dock i ningen.För samordning förbandentre uppdragav
Norrbotten. fördelningarPâGotland kan be- hkv och leda ingripandenav

chefenför Gotlandsär hövasarmékårchefmed kränkningar lan-mot av
militärkommandofobef. stab.Dennabör kunna det.

fördelningarSex skapas rörliggenomen-
marinkommandonFyra miloförstårkningsstab.-
tvåvarav tillika fobef,

därutöver rörlig marinen
ledningsstab

Tre llygkommandon-

Diagram sLEMOss förslag till krig och fredorganisation i

Diagrammet illustrerar LEMO-utredningens förslag i första
betänkandet SOU 1991:112. I Försvarsmakten skulle finnas en

ÖB,direktion, militärledning, med högkvarterets huvudav-tre
delningschefer och de militärbefälhavama.tre
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ställningFörsvarsgrenschefernas5.2

ochkrigsduglighetförkonstateradeO-utredningenLEM ansvaretatt
ekonomiskadär deföljer uppdragssystemetpraktikenberedskap i

huvudprogramförsvarsgrensvisaIndelningen itilldelas.resurserna
produktionsansvarigaochförsvarsgrenschefermed program-som

Försvarsgrenschefemaledningsprincipema.medöverensstämde inte
krigsduglig-försvarsmaktensföroperativa chefer. Ansvaretintevar

splittrat.därigenomberedskapochhet var
försvarsgrensförsvannmyndighetFörsvarsmaktenMed som en

produktionsledningenochProgram-myndighetsansvar.chefemas
ledningoperativamed densamordnasunder ochkunde inordnas en.

huvudav-indelas iskullehögkvarteretUtredningsförslaget treatt
förbandsproduk-ochprogramledningoperativ ledning,delningar för

försvarsgrenschefinstitutioneni realiteteninnebartionsledning att
operativproduktionsledning tillfrånMaktförskjutningenförsvann.

militärled-sammansättningi förslagetledning avspeglades avom
militärbefälhavare.försvarsgrenscheferningen, där ersattes av

skulleledningsorganisationförslagLEMO-utredningensI om
cheferna,taktiskadirekt till deuppdraglämnahögkvarteret som

innebarFörslagetkrigsförband.för sinaproduktionen attskulle leda
högkvarteretkrigsförbandschefer skullechefer och derasdessa se

inomuppdragenledningsfunktion,integrerad även omsom en
produk-förhuvudavdelningeninomutformadeshögkvarteret

kulturförändring frånskulle krävationsledning. Detta en
försvarsmaktsidentitet.tillförsvarsgrensidentitet

kulturförändringdennamotståndetförväntadeDet mot
huvudav-underindelalösaLEMO-utredningenförsökte attgenom
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delningen för produktionsledning i försvarsgrensvisa ledningar. I
dessa skulle finnas nödvändig försvarsgrenskompetens och
därutöver också i övriga huvudavdelningar, särskilt i huvudav-
delningen för programledning.

ÖBDet borde ankomma på myndighetschef beslutaattsom om
högkvarterets detaljorganisation och uppgiftsfördelningen mellan

ÖBhögkvarterets avdelningar. skulle således bestämma hur

försvarsgrensbegreppet och försvarsgrensidentiteten i praktiken
skulle utformas.

I yttrande LEMO-utredningens första delbetänkandeöver
ÖBFörsvarsmaktens ledning ställde sig bakom utredarens förslag

ÖBi två avseenden. sig förslagetutom indelning imotsatte treom
militärområden och föreslog det operativa skäl skulle finnasatt av

ÖBfyra militärområden två i Norrland. ansåg försvars-attvarav
ÖBgrenschefema skulle finnas kvar med direkt under entydigt- -

för produktionsmålen. De borde därför ingå i MIL i ställetansvar
för huvudavdelningschefema.

ÖBRiksdagen gick i frågan miloindelning ochemot om
beslutade indela landet i militärområden. Beslut högkvarte-tre om

organisation skulle fattas regeringen förstrets efter det attav
utredningen huvudprogram 5-myndighetema klar. Riks-om var
dagens beslut, grundat på LEMO-utredningens förslag, inarbetades
i 1992 års försvarsbeslut.
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förslagjusteradeLEMO-utredningens5.3

medkommauppdragregeringensfickLEMO-utredningen att
ledning Försvars-ochkontrollstyrning,förslagförnyade avom

Styrning,promemoriani formöverlämnadesFörslagetmakten. av
Försvarsmakten.ledningochkontroll av

delbe-förstamed detjämförtförändringenavgörandeDen
byggasskulleorganisationhögkvarteretsförslagettänkandet attvar

ochproduktionsledningledning,operativfunktionernakringupp
förändringar:följandefrämstinnebarFörslagetavvägning.

förHuvudavdelningenåterinfördes.Försvarsgrenschefema-
förproduktionsledningarproduktionsledning treersattes av

för dessaChefemaflygvapenledning.respektivemarin-armé-,
och flygvapen-marinchefannéchef,benämnasskulleenheter

chef
stabs-programledningförHuvudavdelningen ersattes enav-

avvägningsärenden.beredaskullefunktion, som
huvudavdelningschefema, utommilitärledningenI ersattes-

ochmarinchefenarméchefen,operationsledningen,förchefen av
flygvapenchefen.

LEMO-medÖverbefälhavaren instämdeochsamrådlämnade
förslaget.enligtbeslutadeRegeringenförslag.utredningens nya

riksdagen budgetproposition.årsi 1993delgavsBeslutet
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5.4 Kommentar

Högkvarterets organisation utgjorde den avvikelsen frånstörsta
LEMO-utredningens ursprungliga intentioner. Det visade sig vara

mycket betydelsefull förändring med konsekvenser för rollför-en
ledningdelningen mellan operativ och produktionsledning församt

möjligheterna integrera högkvarteret.att
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styrningRiksdagens6

Inledning6.1

statsbudgetens90Försvarsmaktens anslag utgör över procent av
budgetåretkronor förmiljardereller 36,5fjärde huvudtitel ca

ÖB därmedmyndigheten intarchef för1994/95. i funktionen som
forvaltningschefer medmed andrajämförelsesärställning ien

LEMO-utredaren:befogenhetema.ochpå ansvarsområdetavseen-de

deformuleraroch regeringenriksdagenMin utgångspunkt är att
deförsvarspolitiska målen. Uroch desäkerhetspolitiska målen anger

ekonomiskabeaktande deoch medförsvarspolitiska målen av-
ikrigsorganisationdenregeringen härledaförutsättningarna bör stort-

13skall finnas.-som

kontroll ochi Styrning,sig ytterligareförtydligarLEMO-utredaren
förbanden ide viktigasteFörsvarsmakten. Beslutledning omav
skallavvägningenekonomiskakrigsorganisationen och den göras

Även uppgifterpreciseradefrånpolitisktmedinstans ansvar.av en
krigsorgani-entydigt härledasvårtFörsvarsmakten dettill är att en

ochBedömningarekonomiskamotsvarandesation och resurser.

13 sid 14SOU 1991:112,



Riksdagens56 styrning SOU 1996:98

avvägningar mellan kvalitet och kvantitet sker i iterativen process
mellan myndigheten och statsmakterna med riksdagen slutligtsom
beslutande. Det politiska måste därmed omfatta denansvaret
riskbedömning det innebär besluta krigsorganisationensatt om
kvalitet och kvantitet. riksdagensI ingår enligt utredningenansvar

ställning till bl.a. antal och slag brigader, flottiljer ochatt ta av
krigstlygdivisioner besluta vilka ekonomiskasamt att om resurser

får disponeras.som
Vidare måste statsmakterna enligt utredningen liksom tidigare

ställning till många andra frågor, däriband följande:ta
Vissa organisationsfrågor-
Lokaliseringsfrågor-
Viktigare chefsutnämningar-
Större materiel- och fastighetsfrågor-
Viktiga forsknings- och utvecklingsfrågor-
Befälsordningsfrågor-
Vämpliktsfrågor förmåner, utbildningstid, antal-
Utlandssamarbete-
Underrättelse- och säkerhetstjänst-

LEMO-utredningen uppehåller sig främst vid regeringens och

Försvarsdepartementets styrning Försvarsmakten och ägnarav
mindre riksdagens styrning. Strävan krigsorga-utrymme göraatt
nisationen styrande framgår statsmakterna skall härledaattgenom

krigsorganisation de försvarspolitiska målen. Den politiskaen ur
nivån skall bestämma de viktigaste krigsförbanden. Riksdagenäven

det slutliga ställningstagandet avseende dimensionering ochgör

inriktning krigsorganisationen och ekonomiskaav resurser.
Utredningen behandlar däremot inte frågan utvecklingom av
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utveckling ibehov. Enstyrning för riksdagensresultatorienterad
ochuppföljningpåökad tyngdpunktinnebäradetta avseende bör

riks-ochpresterade resultatmellanförhållandetbedömning av
dagens beslut.

försvarsutskottetsStyrning6.2 per-ur

spektiv

LEMO-förslagUtskottsbetänkanden6.2.1 om

försvarsutskottetförutsätter1992/93:FöU9betänkandeI att
möjligheter till insyn,godaFörsvarsmakten skalltillkomsten geav

verksamhetensidauppföljning från riksdagensstyrning och av
myndigheten.deninom nya

tillförslagbedrivsförändringsarbetetpåpekas dockDet utanatt
organisation,frågorsärskilt insyn iUtskottet villriksdagen. om

frivillig-värnplikt,personal,lokalisering,materiel, fastigheter,

utlandssamarbete.verksamhet, industri och
föreslagnabifall till detmedbetänkande 1993/94:FöU9I

viktenförsvarsutskottetFörsvarsmakten framhålleranslaget A av
materielbeställningarinformerad viktigarehållsriksdagenatt om

försvarsbeslut. Detfrån gällandeväsentligaoch eventuella avsteg
skildaredovisa hurriksdagenbetydelsefullt forocksåär att

ochbeslutriksdagenstill förverkligamaterielbeställningar bidrar att
försvarsindustriell kompetensutvecklingvad gällerintentioner av

kapacitet.och
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Utskottet erinrar det krävs riksdagsbeslut vid förändringarattom
grundorganisationen och anslagsmedel. Vidare gällerav attom nya

organisation och lokalisering verksamheter grundas påav som
riksdagsbeslut endast kan ändras efter beslut riksdagen.nya av
Militära, regionala och arbetsmarknadsmässiga intressen måste

i riksdagen.vägas samman

6.2.2 Ledamötemas uppfattningar

UTFÖR har genomfört intervjuer med ledamot från respektiveen
parti i Försvarsutskottet. Den övergripande frågan: vilkaI tenner
vill riksdagens Försvarsmakten Intervjuerna behandladestyra
också politikernas på dagens jämfört med styrningenstyrsystemsyn
före LEMO-refonnen. Som sammanfattning löd sista frågan: Villen
riksdagen Försvarsmaktenstyra

vilkaI riksdagentermer styr

bildDen riksdagens styrning framkom vid intervjuernasom av som
med den beskrivits i kapitelöverensstämmer som

Styrningen Försvarsmakten sker huvudsakligen i termerav av
uppgifter och ekonomiska Riksdagen beslutar säker-resurser. om
hets- och försvarspolitiska mål, uppgifter, krigsorganisationens ut-
formning i och ekonomiska Målen grundas på hot-stort ramar.
bilden. Underlaget för hotbilden i sin och för utformningentur av
krigsorganisationen kommer bl.a. från Försvarsmakten samt
försvars- och utrikesdepartementen. citatEtt får belysa dennapar
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del intervjuerna:av

ambitiöst. Vi har igenomvi jobbat mycketFörsvarsberedningen har gått
hurskaffa bra bildförsvarsdoktriner och försöktandra länders öveross en

varit: vilkenintressanta för harSverige kan Detut.ett mot ossseangrepp
säkerhetspolitiska riskerna,och vilka dekaraktär har framtida krig ärett

dessa risker."där militärt ärangrepp en av

medvidgad hotbildmilitär. finns det"Hotbilden inte bara Nuär en
miljöhot m.m."

ochinnebär idéeroch Försvarsmaktenmellan riksdagen"Processen tur
införföredragningar från Försvarsmaktenföredragningar ochretur, extra

utskottet."

mellankopplingenframhåller svårighetenPolitikerna att se
utformning.krigsorganisationens Manoperativa uppgifter och anser

och problem medbedömningha dåligt underlag för dennasig att
materialet. dessaFörsvarsmakten framtagna Ii detintränga av

ÖB vissoch isig helt i händerna påavseenden upplever varaman
mån regeringen:också på

politiker-uppgifternaförsvarspolitiska målensäkerhets- och"De samt är
krigsorganisationen skallgäller hursak bestämma. När det utatt senas

uppgifterna.koppling tillefterfrågas tydligareför lösa uppgifternaatt en
krigsorganisationkrävs dendet verkligenHur Försvarsutskottet attvet

för riksdagen Nuoch regeringenFörsvarsmakten vetpresenterarsom
ÖB prioriterar kvalitet,framräknat.inte hur underlagetutskottet ärens

kvalitetvi brytpunkten mellanmaterielinvesteringar, hurdvs. vet varmen
kvantitetoch går"
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Eftersom Försvarsmakten utarbetar förslaget till krigsorganisation

med utgångspunkt från hotbild, försvarspolitiska uppgiftermål och

det viktigt politikerna och Försvarsmaktenär är överensatt om
hotbilden Försvarsmakten följsam den beslutadesamt att är mot
hotbilden vid framtagning underlag. Flera ledamöter osäkraärav

denna följsamhet. Som exempel på detta ibesöknämns ettom
Försvarsmaktens krigsspelscentrum:

"Det förfarande upplevelse. kustinvasionDet speladesvar en som varupp
i stället för strategiskt överfall. i försvarsberedningenAlla enigavar om

spelsituationen helt föråldrad.att var

Förutom styrning i operativa uppgifter också styrningnämns av
materielinvesteringar och lokaliseringsfrågor viktiga politiskasom
stynnedel. Materielinvesteringar inte bara försvarsfrågaär utanen
i vissa fall det fråga avancerade samhällsinvesteringar,är t.ex.om
JAS.

Också lokaliseringsfrågoma i samhällsperspektiv.störreettses
En ledamot dessa frågor alltid hög nivå ochspeläratt ettmenar

militärema förslag de politikerna har svårtatt vet att attger som
acceptera.

Uppföljning riksdagsbeslut betonas viktig för styrningenav som
samtidigt flertalet intervjuade uppföljningen ärattsom anser
bristfällig. En ledamot den reella styrningen denärattmenar
ekonomiska eftersom följadet endast budgeten gårär attsom upp.
Det svårt i vilken utsträckning de operativaär mätaytterst att
uppgifterna lösts.

I bjärt kontrast till programbudgeteringens idé visar intervjuerna

riksdagen inte använder styrmedel. Det beroratt programmen som
bl på varför riksdagen har ringaanslag inteatta ges per program
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inflytande den årliga fördelningenöver av resurser per program.
Styrningen krigsduglighetsmåli förband inte hellerper anses

intresse för politiskaden nivån.vara av

Jämförelser med tiden före LEMO-reformen

När utskottets ledamöter jämför styrningen före och efter till-

komsten flertaletFörsvarsmakten det lättareäratt attav anser
myndighet flera kravet på styrning har ökat.styra än atten men

I den gamla myndighetsstrukturen levererade försvarsgrens-
ÖBcheferna och olika bilder politikerna kunde ställa motsom

varandra. får riksdagen färdigkompromissadNu enda bild. Deten
därför viktigare med politisk insyn kontrollochän samtanses som

instrument för styrning och utvärdering.

En ledamot också det blir kompromisser i många ledattmenar
innan förslag slutbehandlas riksdagen. Innan Försvarsmaktensett av
förslag når riksdagen kan departementet, regeringen och utskottet

i och ordning ha gjort ytterligare kompromisser innan förslagettur
hamnar på riksdagens bord.

I den myndigheten har militärbefälhavama fåttnya en mer
framträdande roll. Enligt ledamot har det inneburit starkaatt treen
försvarsgrenschefer med starka regionchefer. Militärbefäl-ersatts tre
havama inte ha helhetssyn till sin region. s.k.Denutananses en ser
"påsfördelningen försvarsgren" riskerar därmed ersättasattper av

ÖB:s"påsfördelning region". sålundaDet osäkertären per om
förslag för Försvarsmakten helhet optimal lösning.utgör en som

ÖB-förslagenfinnsDet misstankar kompromisser mellanärattom
militärbefälhavamas intressen.
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pekar på försvarsgrenschefema harEn ledamot ettattannan
fortsatt alltför inflytande krigsorganisationens utformning.överstort

intervjuad får på sig delEn politikernaatt ta en avmenar
för Försvarsmaktens svårigheter följsamansvaret att motvara

hotbild och mål:

femte-sjätte den politiska ledningen paradigm"Vart år presenterar ett nytt
för det militära försvaret. Tidigare "strategiskt överfall", före dethette det
"anfall militär förvarning" "anfall istándsattamed kort och mednu
styrkor". det finns viss vanmakt i FörsvarsmaktensDet attgör en
operativa ledning."

haMaktbalansen mellan riksdag, regering och myndighet anses
förändrats LEMO-reformen. Uppfattningen reformenär attav
förskjutit makten från riksdag till regering och från regering till
ÖB. maktförskjutning har flera förklaringar och kommer tillDenna

uttryck på flera Refonnen myndighet och anslagmedsätt. etten
ställer politikerna inför betydande maktfaktor. Vidare bestämmeren
riksdagen inte fördelningen mellan enpresenterasutanprogram
färdig Försvarsmaktensmeny, tillredd regeringen. Ocksåav

maktför-uppdragsstyming stödmyndighetema har bidragit tillav
skjutningen eftersom riksdagen därmed inflytande dessaövertappat
myndigheter. Uppdragsstyming också försvåra den politiskaanses
bedömningen för helheten.ansvaretav

Hur vill riksdagen Försvarsmaktenstyra

utgårLedamötemas på hur riksdagen vill Försvarsmaktenstyrasyn
från de hotbild till uppföljningolika faserna från fastställande avav
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Vissavarierar.FörsvarsmaktenViljanriksdagsbeslut. styraatt
ÖB:s medan andraunderlag attgranskakritisktvillledamöter anser

granskas:behöverinteochgällerunderlaget

kompetensochkorten attförmetoderbehöver"Statsmaktema att syna
metoderna."använda

ÖB sanning."talarfår litapolitiker på att"Jag som

och departementetutskottetledamotenciteradeden först ärEnligt
tillkomplementSomFörsvarsmakten.tillförhållandeiunderlägei

myndighetenfrånÖB:s delsefterfrågarförslag merenman
myndighetenutanför attdels kompetenshotbild,värderingsfri

krigsorganisationen.morgondagensochdagensbedöma

reagera."barainteskall"Försvarsutskottet agera,

felbrigaderantali är ut-styrningledamotEn att m.m.menar
resultatvilketfokuserasställetborde iStyrningengångspunkt.

börförsvarsförmågansålundaåstadkommas. Detskall är somsom
stridsvagnarbrigader,antaliGenomkonkretiseras. mmatt styra

krigsorganisa-sammansättningförriksdagen attansvaret avövertar
i dessaväljeralltriksdagen styraAtt attdentionen trotsrätta.är

oförmågaFörsvarsmaktens attpåberobl.a. geatttenner anses
andra instrument.politikerna

Medberedskap.intresse ärEn styrparameter vara avansessom
beredskapsnivåerolikafåkunnabörkrigsorganisation mansamma

också kunnaBeredskapsnivå bör vägasnivåer.ekonomiskapå olika

organisationsvolym.mot
militäraför denenhetenläggaframförsförslag ärEtt attsom
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underrättelsetjänsten, MUST, myndighet. Eftersomsom egen
MUST fram hotbilden borde enhetentar stå fri från Försvarsmakten
i sina bedömningar. Andra hotbilden grundärargument att utgör
för totalförsvaret, alltså inte enbart för Försvarsmakten, och att
underlaget från underrättelsetjänsten inte skall filtreras innan det når
utskottet. Utskottet har begärt underrättelse-översyn ochen av
säkerhetstjänsten för säkerställa utformningatt moten som svarar
totalförsvarets framtida behov betänkande 1995/96:FöUl.

Enligt ledamot behövs motvikt till Försvarsmaktensen en
scenarier alternativt scenario framett friståendetas ettsom av-

oberoende Försvarsmakten.organ, av
Från Försvarsmaktens sida framhålls ibland utskottet i ökadatt

utsträckning borde delta och sig i krigsspelensätta detta för att-
skapa på vilken krigsorganisation de operativaen gemensam syn
uppgifterna kräver. Från utskottets sida värjer sig dock ochman

dialogen mellan politikeratt och militärer bör kunnamenar
förbättras utskottet helt skall behövautan att inordnas i det militära
tänkandet.

Samtliga ledamöterna efterfrågar bättre, kontinuerligen
uppföljning och kontroll riksdagens beslutatt genomförs.av
Uppföljningen består bl.a. i forbandsbesök, belysning vissanu av
frågor föredragningar från Försvarsmakten och arbete igenom
utskottets kansli. Det otillräckligt. Riksdagen, särskiltanses som
utskottets kansli bör få för uppföljning och utvär-mer resurser
dering. En förstärkning planerad medär enbart skallen person som
arbeta med uppföljning. Också riksdagens revisorer kunnaanses
utnyttjas i utsträckning istörre denna funktion.

En ledamot påpekar konkreta de politiskaatt målen är,mer
bättre förutsättningarnaär för uppföljning det övergår iutan att
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detaljstyming.
synpunkter på Försvars-harledamöterintervjuadeFlertalet

Försvarsmakten. Denfönnågadepartementets att styra gemensam-
Försvars-förmågadepartementetsuppfattningen att styraär attma

stärkas.makten behöver

FörsvarsmaktenriksdagenVill styra

sininflytandeFörsvarsmaktensbeskrevs överkapitel 2I stora egen
inte villstatsmakternadetta påutfonnning. Berorochinriktning att

resultatoptimaltrollfördelningdennaeller på ettantasattstyra ge
självklartbejakartillfrågade ledamöterSamtliga attnog --

riksdagsmotionerMängdenFörsvarsmakten.riksdagen vill styra av
ambitionenochför viljanuttryck attförsvarsfrågori att styraär

resultat.åstadkomma
realitetenden iförsvarsutskottetpåpekar ärledamotEn att

yttrandenutskottetsDetriksdagen;inomavgörande är somparten
i styrningenrollvarför utskottets ärför riksdagen,framläggs

kanskemångastarkare än tror.
ocksåvillinte barariksdagenledamot utanEn styraattmenar

detaljeringsnivå. Målstyr-för högpåiblandfactode t.o.m.styr -
följerverksamhetenpolitikernasvårt fordetning attgör se om

detaljstyming.iåterfalleriblandiresulterarmålen vilket att man
styraÄr organisationalltför komplexFörsvarsmakten atten

Organisationenflertalet ledamöter.fallet,inteDet är ansesmenar
politiskt.och möjliggripbar styraattvara

ambition Försvars-politisktydligsålundafinnsDet att styraen
ovan iosäkerhetrelativtredovisassommakten stor omenmen
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vilka riksdagen skall rikets myndighet.tenner störstastyra

6.3 Riksdagens insyn och kontroll

En central fråga vid bildandet myndigheten Försvarsmaktenav var
hur statsmaktemas kontroll skulle De kontrollorgan förutövas. som
närvarande finns försvarsberedningen, Rådet förär För-insyn i
svarsmakten och Försvarets underrättelsenämnd.

Försvarsberedningen bildades år 1992 med uppgift utövaatt
parlamentarisk insyn i uppföljningen års1992 försvarsbeslut ochav
i arbetet med års1996 försvarsbeslut. Försvarsberedningen består

ledamöter i försvarsutskottet och ordförandeav stats-som- -
sekreteraren i Försvarsdepartementet. Nuvarande Försvarsberedning
kommer leva kvar till för1998 hantera de säkerhetspolitiskaatt att
kontrollstationema 1996 och 1998.

Enligt förordning skall vid Försvarsmakten finnas särskilt rådett
med uppgift insyn i myndighetens verksamhetutöva vadatt utom
gäller den operativa verksamheten underrättelse- och säker-samt
hetstjänsten. Rådet för insyn i Försvarsmakten Militärled-ersatte
ningens rådgivande nämnd. rådetI ingår ordföranden och vice
ordföranden i Försvarsutskottet inga riksdagsledamöter imen
övrigt. Kunskapen rådet bland de intervjuade utskottsledamöter-om

ringa.ärna
Också enligt förordning Försvarsmakten skyldig i sinär att

ledning den militära underrättelsetjänsten underrätta Försvaretsav
underrättelsenämnd i frågor principiell ellernaturav annars av

vikt, det inte försvårar verksamheten.större avsevärtom
LEMO-utredningen konstaterade det fanns tvåatt utöverorgan,
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försvarsmakten. Dessaiparlamentarisk insynförsvarsutskottet, för
insyns-nämnd,rådgivandemilitärledningens ersatt avnumeravar
frånavråddeLEMO-utredningenförsvarsberedningen. attochrådet,

Försvarsmakten.styrelse förinrätta en

6.4 Kommentar

delbetänkandeförstaLEMO-utredningensremissyttrandeI över
ieffektersvårigheternaRiksrevisionsverket mätapåpekade att

användesåttde resultatmmenadeFörsvarsmakten. RRV att varsom
behövskontrollinfomiationochanpassade till dendåligt styr- som

centrum.ikrigsförbandenmedresultatstymingövergången tillvid
kvarstå. Riksdagensbristerbedöms dessariksdagsnivåPå

vidförbättrashar inteoch kontrollstyrningtill insyn,möjligheter
uppföljningsmetoderochStyrfomierFörsvarsmakten.bildandet av

iLedamöterLEMO-refonnen.föregrad desammai högär som
ochuppföljningsinstrumentbättreefterfrågarFörsvarsutskottet

bedömningargranska ochmöjligheterökade göraatt avegna
regeringens underlag.ochFörsvarsmaktens

existerardetför hypotesenunderlaglntervjuvema ettattger
åuppgifter,försvarspolitik ochå sidanstyrningsglapp mellan ena

krigsorganisationen.dimensioneringkonkretsidanden andra av
uppföljning. Ipolitiskfrågagällande iocksåGlappet siggör om
övergripandefrånpolitikernatvingasstyrmodellnuvarande

krigsförband.enskildaned iraktuppgifter ta ett steg

4 kapitel sid 46Prop. 1991/92102,
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Figur: Styrning avförsvaret se figur 3.4iäven avsnitt

Säkerhetspolitiskamål- Fdrrvarspolitilklmil Uppgiñerlördet Dimensionering;.ochövergripandeinriktning milimraibnvnret

l mage brigader12r -Wr--mot j fangrepp Gmycketbegränsade mät-amg20L,geografiskamål Ii Aeller vitalmot 3132;å mnarnlmllnñuiklion
Ramndnatl laget hög9bamedangreppIitândnm 150000penWW aterritorialfbrxv

i125000vanvPålånglikt: hmvámdmedangreppmodem:strategiska
innatsityrkor
Övervakaterritoriumvårt
ochluñnunochingripa

kränkningarellermot
andraöverträdelser

Resultatorienterad styrning bygger på möjligheter för regering och
riksdag analysera resultatet både för enskilda delområden ochatt
för helheten både avseende krigsorganisation och produktion.samt
Redovisningen i detta kapitel vid handen riksdagens fömi ägaattger
till resultatstyming inte har förbättrats LEMO-refonnen.genom
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styrningRegeringens7

ektstyrprojRegeringens7.1

beskrivsstyrningregeringensgrundmodell förLEMO-utredningens
1991:112:SOUledningFörsvarsmaktenshuvudbetänkandeti

ochvidmakthållai uppdragförsvarsmaktenRegeringen bör attge
Därvid börtidsperspektiv.i olikaikrigsorganisationutveckla storten

Regeringenkvalitet.kvantitet ochkrigsförbandensviktigaredeanges
Regeringenskrigsorganisation.vissbeställa styr-såledeskan sägas en
krigsförbandster-ibör skefredsverksamhetförsvarsmaktensning av

delprogramnivå.flertalet falli påmer,

försvarsdepartementetpågick iLEMO-utredningenmedParallellt
styrning Försvars-regeringensutformningförprojekt avett av

delfrågor:fembehandladeStyrprojektetmakten.
1992-12-18årsredovisningen PMpål Krav

årspå 1993strukturprogramindelningAnslagsstruktur,2 samt
1993-01-19PMplaneringsanvisningar

1993-01-28PMregleringsbrevetiUppdragsformuleringar3
försvars-tilldokumentkedj framBudgettörordning nästa4 samt an

1993-02-08beslut PM
myndigheteninomverksamhetenkontrollochUppföljning5 över

1993-02-23Försvarsmakten
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Följande genomgång resultatetär styrprojektet.en av av

7.1.1 Anslagsstruktur och programindelning

A nslagsslruktur

Vid bildandet Försvarsmakten påverkades anslag.19av

Anslagen under huvudprogram- Bl, B2, B3
1-4 Cl, C2, C3men

D1, D2, D3
El, E2, E3, E4

ukvârdsstyrelsen Fl

Militärhögskolan F6

Frivilliga försvarsorganisationer F7

Försvarets civilförvaltning Kl

Gemensam försvarsforskning K2

Försvarets materielverk F3

Departementets utredning gällde Följande:
Skulle Försvarsmaktens anslag bestå eller flera anslag Ettettav-
anslag innebär varken regeringen eller Försvars-attper program
makten kan omfördelningar mellangöra anslag riksdagensutan
medgivande.

Skulle det anslag med anslagsposter innebärDetettvara att-
Försvarsmakten inte kan omfördela mellan anslagsposter utan
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tillkopplasanslagskreditenOcksåmedgivande.regeringens
regeringensefteromfördelasbaraoch kananslagspostvarje

medgivande.
väljasanslagskonstruktionSkulle annan-

anslagskredit.ochanslaget Al,ramanslag,vidValet stannade ett en
programindel-delsregeringenvaldeanslagsposterförställetl en

på återrapporte-kravhandlingsregler ochmedstyrningdelsning,
enskiltvarjeförresursförbrukningochverksamhetsresultatring av

ÖB omfördelafrihetmodell skulleuppdrag/program. Denna ge
medModellenuppdrag/program. överensstämmermellanresurser

ÖB:s formernauppfattningidé ochresultatstymingensmål- och om
styrning.statsmaktemasför

lånefinansieringochRäntekontomodell
år 1993infördeskapitalförsörjningförordningenMed enom

anlägg-låneñnansieringochmyndigheterförräntekontomodell av
Räntekontomodellenforvaltningsändamål.förningstillgångar

Riks-kredit imedräntekontofårmyndigheterinnebär att egna
förs.avgiftsinkomochanslagsmedeldisponibladit stergäldskontoret

medellikvidapåtillgångenochräntebelagdaAnslagsmedlen blir
månadsvis.tilldelasanslagsmedlenbegränsas attgenom

jämnaihuvudsakligenanslagsmedlentilldelasFörsvarsmakten
endast förtilldelasanslaginnebärLåneñnansieringtolftedelar. att

integällerfinansieringförformoch Dennaamorteringar räntor.

mmjämvägsbanorinvesteringar broar,infrastrukturella vägar,
ocksåanslagsñnansierarFörsvarsmaktenanslagsfmansieras.som

och vissakrigsmaterielklassificerasanläggningstillgångar somsom
anläggningsinvesteringar.Kapitalförsörjningsförordningentillämpas
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för Försvarsmakten fr.o.m. bå 1994/95.

Programindelning

Regeringen skulle med avspeglar krigsorganisa-styra program som
tionen. Huvudprogrammen skulle utgå och delprogrammen ersättas
med Sammantaget fanns det tidigare 27 delprogram medprogram.
typförband och de delprogrammen.gemensamma

I styrprojektet diskuterades alternativ till programindelning.tre
Samtliga alternativ utgick från tidigare delprogram inom huvud-

Alternativen1-4. varierade i fråga detaljeringsgrad ochprogram om
med avseende på hur för krigs- och grundor-gemensamma resurser
ganisationen skulle behandlas.

En alternativ programindelning bestod 21 samtligaav program,-
baserades på typförband och inga förgemensamma program
krigs- och grundorganisationen.

Ett alternativ bestod 33 med för ochannat av program var en- -
högkvarterets fyra programansvariga produktionsledareav -

för krigs- och grundorganisationen, dvs.gemensamma program
i den tidigare delprogramindelningen.som

Det tredje alternativet bestod 23 där 21av program program-
baserade på typförband och två på krigs- och grundorganisatio-

för hela Försvarsmakten.gemensamtnen

Slutligen fastställdes indelning i 14 tolv baseradeen program varav
på typförband och vardera för krigs- och grundorganisationenett

d.v.s. aggregering jämfört med de alternativgemensamt, en som
diskuterats. Jämfört med vad tidigare hade gällt halveradessom
antalet vilket innebar detaljeringsgraden i regeringensattprogram,
styrning minskade. Från Försvarsmaktens sida angelägenvar man
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myndig-ökaför därigenomhålla antalet attatt programnereom
skulleresurstilldelningensärskilthandlingsfrihet,hetens som

tillkopplas programmen.
tabelleniillustrerastillfrån delprogramFörändringarna program

nedan.

Programoch delprogramHuvudprogram

ArméförbandHuvudprograml :

FördelningsförbandPgmFördelningsförbandDpg l.0l

Försvarsområdesförbandlednings-och PgmregionalaHögreDpg 1.06
underhållsförband

Territorialförsvarsförband1.07Dpg
Hemvårnsförband1.08Dpg

ArmébrigadförbandInfanteribrigad Pgm1.02Dpg
NorrlandsbrigadDpg 1.03
Pansarbrigad1.04Dpg

brigadMekaniserad1.05Dpg

MarinförbandHuvudprogram

lednings-och under-MarinaPgmLedningsförbandDpg 2.1
hållsförbandunderhållstörbandochBas-Dpg 2.8

helikopterför-Marina flyg- ochhelikopterförband PgmFlyg ochDpg 2.2
band

StridsfartygslörbandYtstridsfartygstörband PgmDpg 2.3
UbåtsförbandDpg 2.4
Minkriförband2.5Dpg

Kustförsvarsförbandkustartilleriförband PgmDpg 2.6 Fasta
kustartilleriförbandRörliga2.7Dpg

FlygvapenförbandHuvudprogram
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Dpg Stridslednings-3.1 och luñbevak- Pgm Flygvapnetslednings-och un-
ningsförband derhållsförband
Dpg 3.7 Bas-och verkstadsforband
Dpg 3.8 Lednings-och sambandsför-
band

Dpg 3.3 JAS-förband Pgm 10.JAS 39-lörband

ÖvrigaDpg Jaktflygforband3.2 Pgm stridsflyglörbandll.
Dpg 3.4 Attackflygförband
Dpg 3.5 Spaningsflygförband

Dpg 3.6 Transportflyg-och helikopter- Pgm l2. Transportflygförband
förband

Huvudprogram Operativ ledning4: mm

ÖverbefälhavarenDpg 4.1 Pgm Operativalednings-och under-
Dpg 4.2 Militär-befälhavare hållsförband
Dpg Milounderhåll4.3

Till huvudprogrammenhördeocksåge-
delprogrammensamma

Dpg 1.09För krigsorganisationarméns Pgm krigsorganisationen13. För ge-
gemensammaresurser mensammaresurser
Dpg 2.9 För marinenskrigsorganisation
gemensammaresurser
Dpg 3.9 För flygvapnetskrigsorganisa-
tion gemensammaresurser
Dpg operativ4.9 För ledning krig-mm
sorganisationgemensammaresurser

Dpg 1.10För arméngrundorganisation Pgm 14.För grundorganisationenge-
produktionsresursermm mensammaresurser
Dpg marinens2.10 För grundorganisa-
tion gemensammaresurser
Dpg 4.10 För operativledning mm
gnmdorganisationproduktionsresurser
mm
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H Utlandsstyrkan15.Pgm mm.

Utlands-15Inför budgetåret 1995/96 tillkom ett programprogram,
regleringsbrevetkronor ibudgeterat till 1000styrkan Det ärm.m.

frånmed intäkter UD.beroende på det finansierasatt

Resurstilldelningen

tillresurstilldelningenRegeringen attstyr angegenomprogrammen
i regleringsbreven. Dennabudgeterade programresurser per

resursförbrukningbedömdtilldelningenbenämning att avseranger
periodi-till kostnaderResursförbrukningen relaterasper program.

prakti-utgiftsbegreppet. Ianslag relateras tillserade utgifter medan

Budgeteradei regleringsbrevet.åtskillnad inte gjortsken har ännu
anslagetkan till A1.resurser summeras

benämningen budgeteradedistinktion ligger iDen resursersom
budgeteradetillanslagsposter,väsentlig. Förär motsatsen resurser,

sparande ochför anslag bl.a. vadgäller regler avsersomsamma
för budgeteradesådan reglering finns intekredit. Någon resurser

handlingsfrihetFörsvarsmakten viss1994/95vilket under attgav
årsverksamhetsåret. 1995under Imellanflytta programresurser

Försvarsmakten inteinfördes restriktionenregleringsbrev utanatt
förändringar mellanmedgivande fårregeringens göra programmen

anslagsför-budgeteradinnehåll ellerverksamhetensavseende

praktiken detsammaiDärmed budgeteradedelning. är somresurser
styrning medinnebärför regeringens delanslagspost vilket ettatt

påanslagsförbrukning 14styrninganslag har20-tal ersatts avav

program.
resurstilldel-medanuppgifter delprogramTidigare perangavs

denhuvudproduktionsområde. Genomföljde indelningen iningen
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ändrade resurstilldelningen, inräknat budgeterade resurser per
förenas uppgifter och uppdrag/program.program, resurser per

7.1.2 Uppdragsfonnuleringar i regleringsbrevet

budgetpropositionI år påpekades1992 vikten uppdragskedjanattav
hänger ihop hela från statsmakterna till lokal nivå och åter.vägen
"Kraven bör på går omvandla till styrsignalersättett attanges som
till lägsta nivå och därefter kan användas vid återrapportering-som

hela till regeringen igen". Detvägen systemeten genom angavs
också detta förutsättning för de effekter regeringenäratt atten som

med förändringarna skall uppnås.avsett
Grunderna för regeringens utformning uppdrag till Försvars-av

makten framgår Försvarsdepartementets promemoria Regering-av
Försvarsmakten. varje skallFör regeringenstyrningens av program

lämna uppdrag följande innehåll:medett
Ett antal verksamhetsmål för Målen kan omfattaprogrammet. ett-
eller några år försvarsbeslutsperioden. Målen skall fonnulerasav

kvalitativa och kvantitativa resultatkrav slagsamtsom ange av
uppgifter, avveckla, vidmakthåll, anskaffa.t.ex.
Resurser för programmet.-
Handlingsregler för programmet.-

De programvisa uppdragen skall härledas från Försvarsmaktens mål

och uppgifter i operativa vilka i sin härledda från deärtermer, tur
övergripande säkerhetspolitiska och försvarspolitiska målen. De

programvisa uppdragen regeringens beställning denutgör av
krigsorganisation bedöms Försvarsmaktens operativamotsom svara



77RegeringensSOU 1996:98 styrning

Modellenuppgifter de säkerhets- och försvarspolitiska målen.samt
beskrivs i följande bild.i Försvarsdepartementets PM

SÄKERHETS-
FÖRSVARS-OCHA MÅLPOLITISKA

V

FÖRSVARSMAKTENS
UPPGIFTERl
OPERATIVATERMER

l

BESTMLMNGV SÄRSKILDAEKONOMISK KRlGSORGANlSATlON FRÅGORRAM PROGRAMVIS

iVV

SÄRSKILDAUPPDRAG-PROGRAMVIS:
etsrnâlval BESLUT- målförprogrammet-krav resultat-uppsikt-

resurser
handlingsmglei-

ÅTERRAPPORTERING--- PROGRAMVIS.

Av bilden framgår regeringens årliga styrning Försvars-att av
makten i huvuddel uppdragsstyming.sin programvisutgörs av
Beträffande särskilda frågor kan denna styrning medkompletteras

föreskrifter eller frågor:särskilda beslut. Exempel på särskilda

Organisation/lokalisering,-
Personalförsörjning,-
Vämpliktsfrågor,

Utlandssam arbete,
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säkerhetsfrågor,Underrättelse- och-
lokalförsörjningsfrågor.Större materiel- och-

LEMO-utredningensModellen medöverensstämmer syn
betänkanderegeringens Försvarsmakten. I dettastyrning av

styrinstrument.återkommer frågan program somom

programplan, anslags-Budgetförordning,7.1.3

framställan

viktigaLEMO-refomien skeddeParallellt med genomförandet av
statsförvaltningenförändringar avseende regeringens styrning av

Århelhet. fattade regeringen beslut budgetprocess1988som om ny
budgetprocess skulle gällaoch övergång till resultatstyming. Denna

försvarsmyndigheter, vilket innebarsamtliga myndigheter inklusive

totalförsvarets budgetförordning utgick samtidigt denatt som nya
förordningen kraftträdde i 1993.

Förordningbudgetförordningen 1993:134Den omnya -
FÅRAFoch anslagsframställning,myndigheters årsredovisning -

ochinnehåller bestämmelser för årsredovisninggemensamma
ligger till för reslutatstyr-anslagsframställning. Förordningen grund

verksamheten,ning statliga myndigheter. resultatetDet ärav av
sinainte budgeten, skall fokuseras. myndighet skall utnyttjaEnsom

effekt förhållande tillså uppnår möjliga iatt mestaresurser man
decentralise-huvuduppgiften. resultatstymingen ligger ocksåI ett

åstadkommas, d.v.s.ringstänkande. Regeringen vad skallanger som
definierar myndigheterna huruppgiften, och överlåter avgöraatt
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årsredovisningen.iredovisasskallförverkligas. Resultatetskalldet
statsförvaltningenstegvis iinfördesbudgetprocessenDen nya

medFörsvarsmakten kombå 1991/92.börjanårs tid medunder tre
Övergångs-underövergång, d.v.s.mjuks.k.1992/93 ibå enen

FörsvarsmaktenGrunden förundantag. ärmedgavs vissaperiod
försvarsbesluten.femårigafortsättningsvis deäven

Försvarsmaktensregeringenbeslöt1994/95budgetåretInför att
tillslås ihopskulleprogramplananslagsframställan och ett

planeringendelFörsvarsmaktsplan, meddokument, avseren som
införmedeloch delförsvarsbeslutsperiodenför avsersomen

budgetåret.

kontrollUppföljning och7.1.4

iuppföljningsinstrumentregeringensdelade inStyrprojektet tre

grupper:
verksamhetenefterhandUppföljning i av

verksam-under löpanderesultatverksamhetensUppföljning av
hetsår

uppföljningIntermittent

i efterhandUppföljningen utgörs av:
revisionårsredovisning inklusive RRV:sFörsvarsmaktens-

myndighetsledningamaresultatdialog medochMål--
myndigheternavärderingEkonomiadministrativ av-

planeringsförutsättningarAnalysFörsvarsmaktens av-
intemrevisionFörsvarsmaktens-
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Årsredovisningen inklusive revisionen ligger inte bara till förgrund
regeringens uppföljning också, tillsammans medutgörutan
Försvarsmaktsplanen, underlag för kommande regleringsbrev.
Kravet årsredovisningen redovisningen huvudsaki skallär att

programvis med kvantitativgöras och kvalitativ redovisningen av
resultatet i enlighet med regeringens uppdrag.

Mål- och resultatdialogen innebär samtal mellan departementets
ledning och myndigheterna komplement till den formaliseradesom
uppföljningen.

I uppföljningen verksamhetens resultat under löpandeav
budgetår utnyttjas bl.a. information från för likviditets-systemet
och budgetuppföljning.

Den intennittenta uppföljningen innebär regeringen från tidatt
till ställer utredningsuppdrag till kommittéväsendet,annan stats-
kontoret och RRV:s effektivitetsrevision.

7.2 Att beställa krigsorganisationen

I enlighet med LEMO-utredningens filosofi har regeringen
koncentrerat sig på utveckla sin styrning iatt tenner av program
och däri ingående typförband, d.v.s. till preciseradgöraatt en
beställning krigsorganisation.av en

I regleringsbrevets del och i den hemliga underbilaganöppna
ställer regeringen resultatkrav på och typförbandsnivå. Iprogram-
den delen kan verksamhetsmålöppna i uppdraget förett t.ex.

Flygvapnets lednings- och underhållsförband, fomiule-program
"Nio stridslednings- och luftbevakningsbataljoner, för-ras som

telenät FTN och 24 basbataljoner skallsvarets vidmakthållas
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typförbands- ochpåMålet preciserat1995/96".budgetåretunder är
ochmätbartdetvilketantalstermer,bataljonsnivå i ärgör attsamt

svårare"vidmakthåll"kravetkvalitativa är attuppföljningsbart. Det
hemliga under-i denpreciseraskravetkvalitativafölja Detupp.

bilagan.
operativaFörsvarsmaktensunderbilaganhemligadenl anges

verksamhets-kvalitativaochkvantitativaiuppgifter. Dessa omsätts
förbandstyper. Försvars-viktigastekrigsorganisationensmål för

typförbandeninplaceringmodell förhar skapatdepartementet aven
påkravförbandstypemade viktigasteFöri förbandsgrupper. anges

uthållighet.ochberedskapkrigsduglighet,
fulldär 5i skala l-5,krigsduglighetpåKraven angeranges
inteförbandetochförbandsmålsättningen lmåluppfyllelse attmot
för-krigsduglighet KDUpåkrigsanvändbart. Kravetär avser

beredskapmobilisering. Kravetefterdirektbandets förmåga
uthållighetpåmobiliseringstider. Kravetkrav påi formuttrycks av

förbandsmålsättningama.ingår i
krigsförbandenhänföraförbandsgrupperolikafinns fyraDet att

påKDU-krav, kravangivetdetförbandsgruppematill. För är
exempel påNedanåtertagningstid.påoch kravmobiliseringstid ges

används.förbandsgruppemahur

förbands-förbandfördeladeAntaltypñrbandochProgram
SWPP

FG4FG3F02FG l

2 4Fördelningshaubitsbataljon l
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Siffrorna fiktiva för illustrera. Härär sju för-att attanges av
delningshaubitsbataljoner skall klara de krav ställs påen som
förbandsgrupp två klara kraven på förbandsgrupp 2 och fyra
klara kraven förbandsgrupp lnplaceringen i förbandsgrupper

uttryck för regeringens operativa prioriteringar.är ett
Vid genomgång den hemliga bilagan till Försvarsmaktensen av

årsredovisning för bå 1994/95 framgår Försvarsmakten inteatt
redovisar uppnådda resultat skurna enligt regeringens förbands-

ÖBgruppsindelning. Det också inte använder förbands-attuppges
på regeringen. Vidare finns det exempelsättgruppema samma som

ÖBpå både högre och lägre kvalitetskravsätter på förbandenatt än
ÖBvad regeringen Enligt Försvarsdepartementet hargör. rätt att

ÖBställa högre krav på förbanden vilket torde innebära attegna,
kan ändra regeringens operativa prioriteringar. Det ocksåär mot
ÖB:s krav myndighetens årsredovisning upprättad. Dettaärsom
skapar problem för regeringen vid bedömming måluppfyllelsen.av

I års1995 regleringsbrev har regeringen medgivit kravenatt
sänks till lägre förbandsgrupp för enstakanännast eller flertalet
förband vissa särskilt markerade förbandstyper. Här det dockärav
regeringen tydligt markerat sin vilja och angivit för vilkasom
förband sänkning kan medges.en

Ett problem i sammanhanget KDU-talen svårtolkadär att ger en
och subjektiv bild enskilda förbands förmåga. Det också svårtärav

utifrån KDU-värderingama få samladatt bild Försvars-en av
maktens förmåga.
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produktivitetenStyrning3 av

Produktivitetsutvecklingen7.3.1

studeratESO, harekonomi,offentligistudierförExpertgruppen
försvaret. produktivite-Studien gälldeiproduktivitetsutvecklingen

iflygareochannénvärnpliktiga inomutbildningi avten av
försökteVidare1982/83-1992/93.periodenunderflygvapnet man

krigsorganisatio-typförband iförkostnadsutvecklingenberäkna ett
ställdkrigsorganisationenhelaförkostnadsutvecklingenochnen

omfattning.dessmot
vämplik-utbildadfasta priserkostnadernavisarStudien att per

Variationenunder perioden.med 30-90ökati arméntig procent
särkostnaderutbildningensenbartberäkningenpåberor avserom

förbandsverksamhetenochlednings-helaförkostnadernaeller om
inteannénberoKostnadsökningamainräknas. attlhpo anses

minskadeutbildningsvolymenorganisationenhann näranpassa
föreredandockökadeKostnadernaperioden.slutetkraftigt mot av

volymminskningen.
utbildnings-minskadevämpliktskostnadema närdirektaDe

ochoperativförkostnadernaökadeställetsjönk. Ivolymen
månvissibefälsutbildningverksamhet,krigsorganisatorisk samt

förbandsverksamhet.ochledningallmän
användesflygareutbildningenproduktivitetsmått påSom av
timkost-ökadestudienEnligtflygtimme.kostnadsutveckling per

15 tillproduktivitet. Rapportkostnader och expertgruppen"Försvarets
ekonomi. Fi Ds 1995:10.offentligstudier iför
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naden med 37 mellan bå 1982/83 och bå 1992/93. Viktasprocent
flygtimmama i förhållande till flygplanstypemas olika stridseffekt
blir kostnadsökningen flygtimme 21-25 Därutöver harprocent.per
bassystemets kostnader ökat med 8 stridsledningssystemetsprocent,
kostnader med 11 och produktionsresursersprocent gemensamma
kostnader med 22 procent.

Beräkningen styckkostnadsutvecklingen for olika krigsför-av
band kunde inte genomföras på grund brist på underlag. ESO-av

framhöll dock sådan analys viktig "för kunnaatt ärgruppen atten
följa och förklara hur försvarsutgiftema förändras till följdupp av
förändringar i krigsorganisationen och borde därför ingå i varje
analys utveckling.försvarsutgiftemasav

Försöket ställa krigsorganisationens storlek,att omfattning och
kvalitet den reala kostnaden för vidmakthållademot försvårades i
avsaknad samlat mått på organisationensett storlek. Med stödav

kvantitativa uppgifter gjordes skattningen krigsorganisationenav att
halverats under de 15-20 åren. Kostnaderna i fasta prisersenaste
har då ökat med 9-16 Under perioden har driftkostnademaprocent.

Ökademinskat obetydligt. materielinköp har således finansierats
med ökade försvarskostnader.

För förbättra produktiviteten föreslår ESO-gruppenatt att
statsmakterna försvarets kraftigt reducerade utgiftsramar förger
driften samtidigt höga krav ställs på resultat i fonnsom av
utbildning, beredskap, materielunderhåll m.m.

Försvarsmakten har avvisat dessa resultat med hänvisning till att
studien inte beaktar kvalitetsfaktom. Myndigheten attanser
kvalitetsutvecklingen i värnpliktsutbildningen kost-uppväger

6 Ds 1995.-10, sid 20
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haruppfattningför dennagrundtillberäkningNågonnadsökningen.

inte presenterats.

produktivitetenstyrningRegeringens7.3.2 av

anslagsfram-ochårsredovisningmyndighetersFörordningI om
Verksamhetsgrenmyndigheternapåkravställs attställning per

på volym,avseendemedutvecklatsharresultatethurredovisa
planeringsanvisningarregeringenskvalitet. lochkostnaderintäkter,

ochproduktivitets-redovisningocksåkrävsFörsvarsmaktentill av
effektivitetsmått.

produktivitet-någonredovisatinteharFörsvarsmakten ännu
1997årföranslagsframställningIregeringen.tillsutveckling

ikaninteproduktivitet mätasFörsvarsmakten program-anmäler att
grundor-vidd.v.s.organisationen,arbetandei denendastutanmen

någraMyndighetenskolor.ochförbandganisationens anger
iredovisasskallproduktivitetsmåttvilkaförverksamhetsområden

1995/96.förårsredovisningen
grundbult i stats--bedömningaroch ärProduktivitetsmått en

Försvars-viktDetmyndigheterna. är attstyrningmaktemas avav
ocksåmätningarsådanatillmöjlighetredovisningmaktens somger

Styrning istyrning.regeringensför program-relevanta tenneranger
produktivitet.produktionensförotillräckligt styraattärtenner
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7.4 Politiska departementstjänstemännens
på styrningensyn

Politiska tjänstemän i Försvarsdepartementet har intervjuats om
politiska inflytandet i allmänhet och styrning i synnerhet vad gäller
Försvarsmakten. Som framgått kapitel 2 det politiskaärav
inflytandet den pågående försvarsbeslutsprocessenöver Nedanstort.
redovisas allmänna synpunkter på styrningen i övrigt, synpunkter

framkommit vid intervjuer med de politiska departements-som
tjänstemännen.

likhetI med riksdagsledamöterna departementstj änstem än-anser
behöver bättre uppföljningsinstrumentatt för kontrolle-nen man att

hur försvarsbeslutet genomförs. Försvarsdepartementet skallra
också ha kompetens bedömningargöra bådeatt omvärldensegna av
och Försvarsmaktens utveckling.

Kaderorganiseringen Försvarsmakten ha bidragit tillav attanses
verksamhetengöra överskådlig. Fredsorganisationen förrmer var

självändamål vilket gjordeett sambanden till krigsorganisationen
otydligt. Förr avvecklades fredsinstitutioner, gäller avvecklingennu

krigsbrigad. Nuvarande organisation i detta avseende betydligten är
transparant.mer

Programstyming påtaglig, d.v.s. konkret, medananses vara
styrning i förmågetermer däremott.ex. svårt. För-anses vara
mågeresonemang planeringsinstrument medanettses som program

budgetinstrument.är Idealetett styrning i båda dimensio-vore en
nema.

Departem entstjänstem det föreliggerännen stymings-att ettanser
glapp, något indikeras bristen på instrument för styrning isom av
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medpåtalar riskenförmågetenner. depaitementstjänstemanEn att
avlyfteroch därmedlägger sig i produktionssättetdepartementet

ÖB.frånansvar
ipolitiska tjänstemännen Försvars-Sammanfattningsvis deanser

styrningen Försvars-har bradepartementet de överatt ett avgrepp
uppföljning skallblir tydligt bl.a.makten stymingsglappet närmen

tillsamhället fått förVilka försvarseffekter hargöras. pengarna
Försvarsmakten

Kommentar5

ityngdpunktstyrning har haft sinUtvecklingen regeringensav
kvantitativtför kvalitativt ochprogramstymingen och formerna att

enlighettypförbandsnivå allt ikrigsorganisation påbeställa en -
med LEMO-modellen.

resultatorienteraduppnåSyftet regeringens styrprojektmed är att
Styrfonnemauppnått.styrning. syftet kan dock inteDet anses vara

innehållsmässigtintryck formellt välutveckladeatt menav varager
ledning enskildasvårtolkade. har svårt medRegeringen att av

samladeKDU-värden överblicka Försvarsmaktenstypförbands

fönnåga.

bör intei styrningen och uppföljningenDetaljrikedomen

mellanmeningsfull styrning. Glappetförväxlas med politiskt
Styr-krigsförband tydligt.i uppgifter och i enskildastyrning är

programstymingen ochningsglappet består så länge Försvars-

förbandsnivå.maktens redovisning på håller sigprogram
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ÅnigFB styrning

1996 1997 1998 2001...

-Politikerna Uppgiñer 1 Program
4 i

DimemioningF maktorsvars en F6 ,onp
mm.

igur.lllustrationF styrningsglappetav

Utvecklingen från styrning i grundorganisations- och verksamhet-

till styrning i krigsorganisations- och krigsförbandstennerstemer
har inte skapat förutsättningar för få Försvarsmaktensatt grepp om
produktivitet. Produktiviteten kan inte imätas utanprogrammen
måste i den arbetande organisationen. Också verksamhetsom-mätas
råden skär på krigsförband, vämpliktsut-tvären t.ex.som genom
bildning och verkstadsdrift, bör med produktivitetskrav.styras

Slutsatsen dagens programstyming varken kontrollär att ger
Försvarsmaktens effekt/fönnåga eller produktiviteten iöver

produktionsorganisationen. LEMO-refonnens effektmål resultatori-

enterad styrning på regeringsnivån har således inte uppnåtts.

Den förbands- och objektsvisa styrningen får till konsekvens att
regeringen fått för finnsdet för genomförandeansvaret att resurser
på angiven nivå. komplexa förDet priskompensation ochsystemet



89Regeringens styrningSOU 1996:98

uttryck förerhållitskompensation"rätt"ständiga tvistemade ärom
därmedriskerarutgiftsramarStyrning medobjektsstyming. att

objektsstymingen.underordnas

krigsorganisation,styrandeeffektmålLEMO-reformens som
uttryck itydligtkommer tillhög prioritet,regeringen givitockså

påFokuseringenkrigsorganisation.beställningmodellen för av
styrning blirregeringensdock risk förinnebär attenprogram

operativaorienteradi stället förproduktionsorienterad motatt vara
avsiktregeringensinteuppgifter. tordeDetta utan snararevara

vilkethögkvarteretiplaceringenföljden programansvaretavav
följande.analyseras i det
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Överbefälhavaren högkvarte-och8

ret

Överbefälhavaren1

ÖB-funktionen perspektivinternationellti8.1.1

chefblevöverbefälhavareSverigesLEMO-reformen innebar att
ÖB-funktionen därmedfred.Försvarsmakten isamladeden äröver

ÖB dentidigaresedankris och krig.fred idensamma i varsom
ochi krigleda försvaretansvarige förhögsteunder regeringen att

fredsverksamheten begränsadesinflytandetkris medan attöver av
regering-direkt undermyndighetscheferförsvarsgrenschefema var

ÖB för såvälansvarigFörsvarsmaktenSom chef för är nuen.
produktionsledning. Försvars-fredstidaledningoperativ som

ÖB-funktionen.befogenheter samlas iallamaktens
funktion iochställningöverbefälhavarensredovisasbilaga 2I
Frankrike,Storbritannien, Tyskland,Danmark, Finland,Norge,

redovisningenoch Ukraina. AvRyssland, PolenSchweiz, USA,
ÖB" dengårställninghari Sverigeframgår utöveratt somen

17 ÖB överbefälhavarenför densvenskeförkortningenåtskillnadanvändsFör göraatt
land.befattningengällerskrivsmedanbeteckningen annatut om
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ställning kollegorna har i dessa länder.

Den finländske kommendören har stark likväl inte likaen men
ÖB.stark ställning danske försvarscliefenDen har inte desom

formella befogenheter myndighetschefsrollen NorgeIsom ger.
diskuteras förstärkning funktionen i likhet med denen av som

ochgenomförts i Sverige. Också i Tyskland Frankrike överväger
stärka överbefälhavarfunktionen motsvarande på bekost-attman

nad funktionen försvarsgrenschef. Här gäller dockdet bara denav
operativa ledningen och för krigsorganisationen, inteansvaret
fredsproduktionen.

ÖB-funktionenDen svenska speglar den svenska offentliga

förvaltningen med små departement och självständiga myndigheter.

I Storbritannien, Tyskland, Schweiz, USA, Polen och Ukrainat.ex.
ingår överbefälhavarfunktionen motsvarande försvarsministerier-i

na.

8.1.2 Kommentar

ÖBSverige har LEMO-refonnen fått med fomiellagenom en
befogenheter äri särklass. Detta dock inget funktio-sägersom om

ÖB-funktionenställning internt inom Försvarsmakten. Hur denens
facto och utvecklas kärnfråga myndig-värdetutövas är nären av
heten Försvarsmakten skall bedömas. den följandeI analysen av
effektmålet styrande krigsorganisation finns underlag belysersom
ÖB-funktionen i praktisk tillämpning.
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l
Högkvarteret8.2

produktionsverk-ochOperativ,8.2.1 program-

samhet

ledningenLEMO:s betänkande inordnades den centralaförstaI av
verksamhet,verksamhetsområden: operativFörsvarsmakten i tre

låg tillområdenprogramverksamhet och förbandsproduktion. Dessa

forhuvudavdelningarindela högkvarteret igrund för förslaget att
förbandsproduktionsledning.programledning ochoperativ ledning,

denstyrfunktionKämpunkten i denna indelning den somvar
produktionsrollen.visavioperativa rollen och programrollen gavs

i FPE-låg i linje med grundtankamastärka den operativa rollenAtt
ÖB:ssystemet skulleverksamhetsidé. Programrollenoch med

och produktionsrollen.balansera den operativa rollen
ÖB den reduktionfrån genomfördes inteEfter kritik av

ursprungligalinje med denförsvarsgrenschefemas roll låg isom
Produktionsledningen fickLEMO-modellen. programansvar

och produk-krigsförbandsresurseromfattande både krigsförband,

programverksamhetenochgrundorganisationtionsapparat som
Förändringaravvägningsfunktion.medcentralt begrepp ersattes en

framgårnedan.och åskådliggörs i tabellen Deti roller avansvar
tillflyttats till höger, dvs.tabellen flera vitala funktioneratt

produktionsledningen.
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Förändringari Produktionsled-Operativ ledning Programledning
roller och ningansvar

Formuleraförslag ursprungligtX X nytt
till målsättningar
för olika slag av
krigsförband

Utforma förslag ursprungligtX X nytt
till hur denbe-
fmtliga krigs- och
grundorganisation

bör utvecklasen
på kort och lång
sikt

Utforma förslag ursprungligtX X nytt
till produktions-
uppdrag

Värderaproduk- ursprungligtX X nytt
tionen

Diagram: Fördelning funktioner LEMOzs första respektiveiav
andra förslag

budgetpropositionenI 1992/93:100 beträffande funktionenangavs
avvägning den skulle kunna avvägningar mellan operativatt avse
verksamhet och produktion, mellan vidmakthållande förnyelseoch

mellan skilda förbandstyper och Avvägnings-samt vapensystem.
ÖBfunktionen skulle möjlighet ledningmedattge av egna

analyser fatta slutliga och övergripande beslut myndighetsnivån.på

Funktionen skulle ha för självständiga föranalyser samtresurser
inriktning, samordning och planering verksamheten. Den rollav
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förstaLEMO-utredningensiprogramverksamhetenangivits försom
påkravregeringenskvar imånalltså i vissförslag levde av-

vägningsfunktionen.
analysvidkärnfrågorochProgramindelning ärprogramansvar

kritiserat FPE-systemethadeLEMO-utredningenhögkvarteret.av
fördelningochmyndighetsstrukturbefintligbefästeför det avatt

riktaskritik kanSammabefogenheter. ut-uppgifter och mot
sambandioch styrningorganisationhögkvarteretsfonnningen av

produktionsledningarHögkvarterets ärLEMO-refomien.med
produk-påpraktikenfördelas iprogramansvariga, programmen

efterunderindeladeoch 14också l3ochtionsledama ärprogram
också dendärför hävdaskanDetproduktionsledama.centralade att

iorganisation,befintligtillanpassadprogramindelningen ärnya
medlikhet FPE-systemet.

Programbegreppet8.2.2

kräverochständigt iåterkommer styrsystenietBegreppet program
begreppanvändsförklaring. Detingåendedärför egetsomen mer

prograininriktning,programavvägning,sammansättningar:och i
An-ochprogramvärderingprogramplanering, prograiiiansvar.

Handbok för Försvars-ireglerasprograinbegreppetvändningen av
Ledverksamhet Förochledning, imaktens stort,organisation

1996.

Program
pånivånden högstade 15 utgörMed program somavsesprogram

Dennatypförband.krigsorganisationen ikategoriindelning av
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indelning ligger till grund för regeringens styrning Försvars-av
makten och definierar också produktionsledningamas ansvarsom-
råden.

Programavvägning

Enligt För Led 1996 sker avvägning mellan:

den omedelbara försvarseffekten hänsynmed till rådande hot-
riket internationella åtaganden och försvarseffektenmot samt
tiden med hänsyn tillöver tänkbar utveckling i omvärlden,

de operativa kraven på organisationens styrka, kvalitet, till--
gänglighet och uthållighet vad resursmässigt möjligt.ärmot som

Inför fleråriga totalförsvarsbeslut skall den primära avvägningen ske
mellan:

krigsförband system vidmakthålls eller avvecklas ochsom-
krigsförband system eller utvecklassätts samtsom upp
mellan krigs- och grundorganisationen.-

Programavvägning innebär mål, uppgifter och fördelasatt resurser
på i syfte uppnå den totalt bästa försvarseffekten.attprogram
Avvägningen mellan beslutas regeringen efter förslagprogram av

Försvarsmakten.av
Avvägningen inte igörs resultatetprogramtenner men av

avvägningen ligger till grund för fördelning av resurser per
Program således sorteringsinstrumentär förettprogram. att

regeringen skall kunna beställa produktion krigsorganisation påav
typförbandsnivå.
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ProgramplaneringochPrograminriktning
årsplane-Försvarsmaktens fembenämningen påplaneringProgram är

Försvarsmaktsplan. DeniProgramplaneringenring. utmynnar en
planeringsan-regeringensförutsättningar,föregås analys avav

ÖB:s programinriktning.visningar och
krigsförbandensplaneringsförutsättningarAnalysen avserav

mål. Analysenlångsiktigaochuppnådda resultat utgörstatus,
ÖB:s Programinriktningenprograminriktning ProgI.förunderlag

gällandekorrigeringutveckling ochgäller utgör avenprogrammens
ochtypforbandenprogramplanering prioriterasaktsplan. IF örsvarsm

operativatill demed hänsynbehöver vidtasde åtgärder som
kraven.

på styrningavseendemedplaneringen harprogramvisaDen
meduppdragprogramvisaregeringensinnehåll mensomsamma

ocksåingårprogramplaneringendetaljeringsgrad. Inågot högre
föruppdragförslaganslagsframställning med programperom

grund förligger tillförslagbudgetår.följande Dessanärmast
iProgrambegreppetregleringsbrevet.istyrningregeringens

innehållsåledesprogramplanering harFörsvarsmaktens somsamma
styrning.regeringensiprogrambegreppet

Programvärdering
genomförsinomproduktionenuppföljningSom programmenav

produktionsle-de centralaproduktionsvärderingaroch avprogram-
genomfördhur resultatetskall beskrivaVärderingamadama. av

och hur detmåluppnåbidragit tillproduktion har uppsattaatt
ligger förtill grundVärderingamaeffekt.påverkat programmens

medprogramdialoghögkvarteretsårsredovisning,Försvarsmaktens
Försvarsmaktsplanen.och revideringmilitärbefälhavama av
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I För Led ingen tydlig åtskillnad mellangörs ochprogram-
produktionsvärdering, kanske beroende på båda värderingarnaatt
utförs produktionsledningarna. Dessa värderar således bådeav
genomförd produktion och effekterna på program/krigsorganisation.
Det markant från beställar-utförarmodellenär enligtett avsteg
vilken beställaren skall för utvärderingen.svara

Programansvar

ÖBMed regleringsbrevet och Försvarsmaktsplanen grundsom ger
programuppdrag med särskilda investeringsbeslut till program ansva-
riga ledningschefer i högkvarteret, tillika centrala produktionsledare:
försvarsgrenschefema.

Programansvaret omfattar de olika leden utarbeta under-ovan:
lag för programavvägning och -planering, programuppdragomsätta
till produktionsuppdrag, genomföra och produktionsvär-program-
dering. I ligger också anskaffa förnödenheter/programansvaret att
materiel från bl.a. FMV utarbeta underlag för försvarsbe-samt att
slut.

Programansvar omfattar både i betydelsen formuleraattansvar
mål för och uppnå målsatt effekt i krigsorganisationen ochatt i
betydelsen produktionsansvar för grundorganisationens produktion

krigsförband och däri ingående krigsförbandsresurser.av

LEMO-utredningens användning programbegreppetav
I LEMO-utredningens första betänkande programverksamhetvar
skiljt ifrån operativ verksamhet och förbandsproduktionsledning.
ledningsfunktionen för programverksamhet bereds de olika
avvägningar på kort och lång sikt försvarsmaktensavgör statussom
och utveckling. I verksamheten ingår således avvägningargöraatt
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fördelningenochförbandstyperpå olikasatsningarmellan av
uppgiftviktigtåtgärder. En är attpå olikatidenöverresurser

nödvändighetenvidmakthållandeaspektema attbalansera mot
tillföras. Program-successivt kanegenskapermedkrigsförband nya

omfattandeförunderlagochimedverkarverksamheten ger
centraladehjälpmedskerregeringen. Dettamedkontakter av

Tillanslagsframställning.ochprogramplanplaneringsdokumenten,
försvars-fred tilliuppdragregeringensocksåriktasfunktionen

makten."
liggergivitsslutligenprogramverksamheteninnehållDet som

planeringsstabenmedproduktionsledningamahoshuvudsakligen
Dennafunktion.projektledandeochsammanhållandesom en

LEMO-modellen.ursprungligafrån dentydligtordning avviker

8.2.3 Kommentar

organisationoch1992/932100propositionRegeringens om ansvar
nedan.bildenuttolkas ihögkvartereti
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STATSMAKTERNA

Säkerhets-och
försvarspolitiska
målen
Försvarsmaktens
uppgifter
Viktigaste ktb
kvalitet kvantiteto

"Beställa krigsorg "

Produktions-
Operativ Awägning mässigt p od kuOperativa krav r " °nsledning mångt ledning

självständigae 4:--
analyse Produktion avngsorg __Inriktning

dukPmdnamPrioritera samordning, anläggnpp agproduktions- planering ti" avseddaåtgärder krigsförband

Figur: Ansvar och enligtorganisation propositionen

Enligt propositionen skall regeringens beställning krigsorganisa-av
tionen ställas till avvägningsfunktionen med analysera,attresurser
inrikta, samordna och planera Försvarsmaktens arbete. Av UT-
FÖR:s utvärdering framgår emellertid beställning krigsorgani-att av
sation i praktiken går till produktionsledningama. Produktionsupp-
dragen enligt bilden i praktiken programuppdrag:är de centrala
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produktionsupp-tillprogramuppdragomvandlarproduktionsledarna
Av-LEMO-reformen.föreorganisationdvsdrag, somsamma

krigsförband, görsmellan avinomvägningar programmen,
produktionsledama.

faktiskatill detbetänkandeförstaLEMO-utredningensFrån
ochverksamhetoperativfrånförskötsgenomförandet ansvar

Utformningenproduktionsledning.tillprogramverksamhet av
organisations-resulterade iprogramindelningen attochhögkvarteret

vidoförändradeförblevansvarsområden närmastochrutor
bildarFörsvarsgrensstabemaledningssystem. nutillövergång nytt

funktionerimed somproduktionsledningar settstort samma
i deninkorporeratsenheterfrån de gemen-bortsetttidigare, som

3.bilagaibeskrivningutförligareSestaben.samma
deplaneringsstab utan resurserPlaneringsledningen utgör en

gårpåpekatsSomavvägningsfunktion.starkför ovankrävs ensom
ÖB medtillformelltkrigsorganisationbeställningregeringens av

produktionsled-detsamordnande, ärplaneringsstaben mensom
omvandlarbeställningen,förunderlaglevererat somningama som

ochverkställerochproduktionsuppdragtillprogramuppdragen som
ledningsstabenbenämndesPlaneringsstabenuppdragen.följer upp

rolleninnebarNamnbytet attorganiserades.högkvarteretnär
planering.inriktadesochnedtonades mot

indelningen.tidigaredenavspeglarProgramindelningen
inteiharomfattning settoch stortinnehållProgramansvarets

bådeomfattar attAnsvaretproduktionsledningama.förförändrats
produktiongenomförakrigsorganisationen, attmål förformulera

uppnåtts.målenföljaochmålen att ommot upp
krigsor-beställningibestårprogramstymingRegeringens av en

fördeladeochproduktionsuppdrag permedganisation resurser
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Då för ligger hos produktionsled-ansvaretprogram. programmen
ningarna, uppfattas regeringens programstyming den operativaav
ledningen produktionsstyming.som en ren

Beställar- och utförarrollen ligger sålunda i hand, dvs.samma
hos produktionsledningama. Därtill har operationsledningen inte
bara operativa uppgifter också produktionsledningsuppgifterutan
för operativa Iednings- och underhållsförband tidigare huvud-

4. Det saknas sålunda renodlad rollfördelning mellanprogram en
operativ ledning och produktionsledning. Det splittrade ansvaret
inom Försvarsmakten för krigsorganisationens utveckling och
krigsförbandens krigsduglighet och beredskap uttryck förär ett
otydligt ledningssystem.

Högkvarterets organisation och ansvarsfördelning inte beläggger
för den operativa rollen ochatt programrollen blivit styrandemer

tidigare i förhållandeän till produktionsrollen. Programrollen
innehas planeringsstaben och produktionsledningama, detav men

produktionsledningamaär disponerar huvuddelenson av resurserna
för fram underlag för avvägning,att ta planering, uppföljning.

I konsekvens med försvarsgrenschefema blev underställdaatt
och ÖB,skulle direkt föredragande för tillsattes ingen chef förvara
högkvarteret. Chefen för operationsledningen fick samordnings-en
roll. Som framgår i det följande saknas i många avseenden
förutsättningarna för denna samordning.utöva Högkvarteretatt
uppträder därmed inte enhetlig ledning organisa-gentemotsom en
tionen på regional och lokal nivå.

Mankan diskutera motiven bakom denna ansvarsförskjutning
jämfört med det första LEMO-betänkandet. Enligt intervjusvarett

gradfrågan avgörande. Försvarsgrenschefema ansågvar att
funktionen central produktionsledare skulle ha gradsamma som
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LEMO-utredningensförsvarsgrenschef, generallöjtnant. Enligtdvs.

generalmajors grad.första betänkande borde produktionsledarna ha

Beslutet blev de centrala produktionsledarna skulleatt vara
generallöjtnanter, på nivå militärbefälhavarna.dvs samma som

forsvarsgrenschefemaGraden avgjorde också ansvarsområdet, dvs

LEMO-behöll ansvarsområden. funktioneri sina Destort sett som
fick ligga kvar påutredningen lagt in i programledningen därmed

produktionsledarna i högkvarte-produktionsledningarna. Genom att
hade,fick behålla den grad forsvarsgrenschefemaret penna-som

ansvarsområden.nentades den tidigare organisationen med dess

framstår gradens organisationsstyrandeFör civila bedömare

effekt svårförståelig.som
ÖB:s avvägningsfunktionEnligt regeringens proposition krävde

Utvärderingenför självständiga analyser ovan.seetcresurser
denvisar emellertid planeringsstaben i utgörsstort settatt av

huvudsaktidigare Försvarsstabens planeringsledning med i

oförändrade Avvägningsfunktionen har dänned inte givitsresurser.
LEMO-den starka och självständiga roll i högkvarteret, som

utredningen och regeringen avsett.
UTFÖR:s sammanfattas enligtutvärdering i detta avseende kan

följande:

Regeringens intentioner har inte slagit igenom i högkvarterets

har inte utvecklatsorganisation och ansvarsfördelning. Det en
ledningsorganisation anpassad till det ledningssystemet.ärsom nya

ochRegeringen har inte tillräckligt tydligt formulerat en ansvars-
förändringar-rollfördelning i högkvarteret leder till de avseddasom

ochd.v.s. ökat inflytande för den operativa ledningen enna,
styrande krigsorganisation.
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inflytandeOperativa ledningens9

Operativa ledningens uppgifter och9.1

ansvar

ÖB,Till militärbefälhavama ochden operativa ledningen räknas

chefen samord-för operationsledningen i högkvarteret, harsom en
nande roll. Chefen för operationsledningen tillika centralär
produktionsledare för operativa lednings- och underhållsförband.

Militärbefälhavama för dessaregionala produktionsledareär
förband. Militärbefälhavarens stabschef lokal produktionsledareär
för milostaben med stabsförband. Chef för underhållsregemente är
lokal produktionsledare för operativa underhållsförband.

ÖB:s kontaktoperativa ledning i krig innebär i hållastort att
med den politiska ledningen, fastställa de operativa målen och

fördela Försvarsmaktens samlade landet. varjeInomöverresurser
militärområde finns ledning, medoperativ militärbefälhavareen en

milostab och milounderhållsresurser. Militärbefälhavarensen
viktigaste uppgift fred förbereda försvaret militärom-i sittär att av
råde skall kunna överraskandeHanväpnat mötamot ettangrepp.
inlett och kunna samordna mark-, sjö-, flygstridskrafter ochangrepp
underhållsresuser i samverkan med civila totalför-de iresurserna

i försvarsoperation. Vid kraftsamling riketssvaret en resurserav
skall hans ledningskapacitet förstärkas omfördelning degenom av
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operativa ledningsresursema. skall riketsHan i fred kunna hävda

territoriella integritet inom sitt militärområde, leda partiella

beredskapshöjningar och prioritera forcerad återtagning. Militärbe-

fälhavaren leder förbandsövningar, stabsövningar, ochkrigsspel

inspekterar underställda förbands krigsduglighet, uthållighet m.m.
De operativa kraven framgår generellt den operativa krigs-av

planläggningen. Denna ligger i huvudsak fast under försvarsbe-en
ÖB:sslutsperiod. operativa planläggning berör hela riket. Den

i detaljerad fonn i militärbefälhavarens operativaomsätts mer
planläggning i sin taktiska chefers och krigsför-tur styrsom
bandschefers krigsplanläggning.

Långsiktiga operativa krav och prioriteringar inom löpande

försvarsbeslutsperiod och inför försvarsbeslut förföremålärnya
ÖB ÖB:sdialog mellan ochregeringen och resulterar i årliga

Försvarsmaktsplan. Underlagsframtagning och sammanställning av
Försvarsmaktsplanen arbete åligger högkvarteret.är ett som
Militärbefälhavama deltar i denna ingå iattprocess genom
militärledningen.

l kortsiktigt perspektiv skall produktionen leda tillett att
uppgifter enligt krigsplanläggningen kan lösas. Därvid erfordras

kontinuerligt operativa prioriteringar. Ansvaret för dessa priorite-

ringar åligger utsträckningi militärbefälhavarna.stor
UTFÖR har genomfört intervjuer med militärbefälhavarna i

södra, mellersta och militärområdet med chefen församtnorra
operationsledningen i högkvarteret syftemed utvärdera denatt
operativa ledningens inflytande i Försvarsmakten. det följandel

redovisas vad framkommit vid dessa intervjuer.som
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inflytandeKrigsorganisationens9.2

Inflytande i9.2.1 stort

krigsorganisationens inflytandefaktorer ha stärktTre överanses
verksamhetsidé,verksamheten i fred: Försvarsmaktens Försvars-

ochFörsvarsmaktens ledning, organisationmaktens "Handbok för

och LEMO-utredningen.verksamhet i stort" FörLed 1996

krigsför-år med begreppet "allt förstartade 1984Processen
ÖB fullföljde verksamhetside vilkenbanden". med 90, numera

verksamhetsidén harverksamhetsidé. GenomFörsvarsmaktensutgör
Krigsförbandschefemablivit styrande.krigsförbandens behov mer

baserade påuppdragsförslaghar fått inflytande attgenom angemer
gamla förvaltningskulturen,förbandsutvecklingsplan FUP. Denen
från mfl., harinnebar uppdragsförslagen kom FortF, FMV,attsom
meddärmed försvunnit. tillsammans FPE-systemetDetta anses--

LEMO-utredningen.utgångspunktema förvara
inflytandetUtredningen ha stärkt det operativa attgenomanses

militärbefälhavama militärledningen. forumplacera i Detta ersatte
respektive försvarsgrenscheferde tidigare medMB-mötena ett par

fanns då militärbefälhavaregånger år. organisationenI sexper
vilket svårare att åstadkomma enad front". I detgjorde det en
gamla hade militärbefälhavama produktionsledningsansvarsystemet
inom kännedomskapade god arménarmén. Det sämreom men
kontakter flygvapnet och marinen. I detmed ärsystemetnya

balanserad.kontakterna med de olika vapenslagen mer
underställdaMilitärbefälhavama ingår inte i högkvarteret. De är

ÖB, inflytandetchefen operationsledningen. operativainte för Det
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ÖB.därmed i militärledningen, MIL, ledsutövas som av

Inflytande9.2.2 i långsiktiga frågor

ÖB har givit militärbefälhavama inflytande framtagningenöverett
underlag till försvarsbeslut 1996, inflytande de tidigareettav som

inte haft. Militärbefälhavama och chefen för operationsledningen

bildade operativa slutligt värderade olika försvars-en grupp som
maktsstrukturer:

I perspektivplanevarvets första vi framklarade vad vi vill haetapp ut
till 2015. Vad vi vill slåss med markrobotar ochår 20 år, t.ex.om
attackhelikoptrar. Detta den operativa uppgift ochvar gruppens
försvarsgrenschefema inte med.var

Med detta arbeta hänsyn till operativa synpunktersätt störreatt tas
och krav. Det underlättar också till förankringen i operativaden och

taktiska organisationen.

I MIL diskuteras övergripande, långsiktiga frågor. viktigasteDe
ÖB:soperativa avvägningama i försvarsmaktsplan,görs ärsom

föremål för diskussion och avdömning i innan den går tillMIL

regeringen. Planeringsstaben samlar och underlag förpresenterar
MIL där avvägningen Militärbefälhavamas uppfattningar igörs.
operativa frågor ingår i underlaget.

Militärbefälhavama avvägningama skulle blivitattanser
annorlunda deras deltagande i arbetet med underlag till 1996utan
års försvarsbeslut. Balansen mellan kvalitet och kvantitet sigter
olika hos militärbefälhavama och i högkvaneret. Militärbefäl-

havama beredskap och vill därför ha kvantitet,värnar t.ex.om mer



inflytandeOperativa ledningens 109SOU 1996:98

ocksåoch markbundet försvar.territorialförsvar De ärmer mer
landet.särskilt måna geografisk spridning förband Detöverom av

påkommit uttryck i diskussionen marinförbandenhar till t omex
västkusten.

Sammanfattningsvis militärbefälhavama de fåttatt mermenar
Vad iinflytande med avseende på det längre perspektivet. man
staben.första hand vill förbättra kompetensen i den Enär egna

operationsanalytiker i sinmilitärbefälhavare skulle vilja hat.ex. en
stab.

Inflytande i kortsiktiga frågor9.2.3

i förstärkning militärbe-Bestämmelserna FörLed 1996 avser en av
år.fälhavamas inflytande också i det korta perspektivet 1-3

AvsiktenBestämmelserna tillämpas inte tillämpade fullt ärännu ut.
militärbefälhavama krigsförbandsvärderingar,analysatt genom av

taktiska värderingar och iakttagelser vid inspektioner,egna
övningar, krigsspel, skall årlig operativ värderingupprättam.m. en

möjligheterna uppgifterna. värdering skalllösa Dennaattav
utnyttjas för Försvarsmaktens årsredovisning ochunderlagsom
avvägningar i den årliga Förvarsmaktsplanen.

också förDen operativa värderingen skall utnyttjas att ange
militärbefälhavamas vilka ställs tilloperativa programinriktning,

programansvarig produktionsledare i högkvarteret ochcentral

utnyttjas i militärbefälhavamaprogramdialoger med Försvars-när
maktsplanen skallhar insänts till regeringen. Efter programdialog

militärbefälhavaren tillutfärda operativ produktionsinriktningen
regionala och lokala produktionsledare. Uppdragsförslagen föredras
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regional för militärbefälhavaren innan deproduktionsledareav
harinsänds till central produktionsledare. Militärbefälhavaren

har också möjlighetdärvid möjlighet sig. Hanatt yttra attsenare
följa regional produktionsleda-uppdragsdialogen mellan central och

re.
fåttSammanfattningsvis militärbefälhavama de bättreattmenar

verktyg för inflytande på kort sikt FörLed de ännuattgenom men
utsträckning.inte hunnit utveckla och använda dem i någon större

Programdialogen mellan militärbefälhavama och högkvarteret

också inspektionbehöver utvecklas. Militärbefälhavama attanser
övningsverksamheten tid och milostabensbör ägas attav mer

kompetens funktionenbehöver utvecklas. Det gäller blsenare a
uppföljning produktion och produktionsuppdrag.av

fannsMilitärbefälhavama påpekar det för år sedan inte10-15att
någon egentlig operativ styrning. fick ellerFörsvarsgrenama mer
mindre själva skriva de operativa inriktningarna. operativaDen

ledningen har med tiden professionell planering.blivit mer

Brister i inflytande9.2.4

Kritiken nuvarande gäller främst brist på inflytandemot styrsystem
i det korta perspektivet. Uppdragsförslagen programvis:presenteras
arméprogram dagen, marinprogram dag, Detnästa etc.ena

inte med militärbefälhavamas för operativametodöverensstämmer
avvägningar och försvårar samlad bedömning underlaget.en av

Dialogen mellan operativa ledningen produktionsled-den och

ningen inte jämbördig då produktionsledama fåranses som
och har underlaget för kostnadsberäkningar. Militärbefäl-pengarna
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prioriteringarochavvägningarkortsiktigatillförslaghavamas
harchefernaoperativaekonomisk förankring. Dedärmedsaknar

beslutplanering. Juproduktionsledamasin i närmresvårt trängaatt
produktionsledare.får centraltyngdverkställighet, desto störreom

långgrundåtgärda pålång tiddessutomKraven atttar av en
budgetprocess.

mellandelademeningarnamilitärbefälhavare ärEn attmenar om
blir detsåproduktionsledaren,centraleoch denmilitärbefälhavaren

militärbefälhavarenOmvill ha det.produktionsledaren mensom
blir detberedskapsövning, dåvill haproduktionsledareninte t ex en

ingen övning.
produktionsle-delvis kvarlevermaktstrukturengamla attDen genom

mellanavvägningtillförslaglämnarJagerhållerdarna pengarna.
räknarProduktionsledarnaförband.mellanprioriteringarochprogram

utifrån denmedha rådsigkrigsorganisation devilkenpå anser
kostnadsför-tillbakadärmed inteviktig. fârJagstruktur de ettäranser

kostnadsförslag pástrukturförslag tillmittslag på utan ett annanen
mittställakan inteutformat.produktionsledarna Jagstruktur som

underlaginte hareftersom jagförslagproduktionsledamasförslag mot
detförslagproduktionsledamaskostnadsberäkna det. Av ärför att

Därför blir detlever kvar.tydligtockså att annanenprogramramarna
vill ha.den jagprioritering än

krigshotnågot direktfinnsdet inteeftersompåpekasDet även att
oftakravenoperativaproduktionsfrågoma. Deprioriteras somses

kostnadskrävande.
inflytandederaschefernaoperativadeSammantaget attanser

perspektivet. Detkortai det ärbegränsatproduktionen äröver
perspektiveti det kortadet justeftersomanmärkningsvärt är som

militärområdet. Detledarskap inomsittmilitärbefälhavama utövar
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befogat högkvarteret koncentrerade sig på detattvore mer
långsiktiga persektivet och i utsträcknig överlät kortsikti-detstörre

perspektivet till den regionala nivån. Högkvarteretga anses nu
arbeta med för mycket detaljer och med för hård central styrning.

9.3 Beställarroll produktionsrollvs

9.3.1 Beställarrollen

Hur operativa chefer på sin beställarroll Militärbefälhavamaser
sig kravställare beställare. saknarDeänser snarare som som

ekonomiska för beställa produktion och de har hellerattresurser
inte för själva verkställa produktion.attresurser

Den operativa ledningens beställningar till produktionssidan
samordnas inte. Militärbefälhavamas krav militärom-presenteras
rådesvis i operativa värderingar och programinriktningar. Kraven på
produktionen bereds central och produktionsledningav program-
där kraven från militärbefälhavare kan prioriteras varandra.tre mot

En militärbefälhavare ogillar uppdelningen i roller och föredrar
ha både produktionsrollen och den operativaatt rollen samlad hos

sig.
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produktionsledarrollframtida9.3.2 En

förbandkvalificeraddet förhävdadeLEMO-utredningen att mer
utrustning.ochbeträffande taktiklikfonnighetpåställs höga krav

för dessaproduktionsledningcentralsin förutsätteriDet tur en
skall utförasförband. ledningoch operativproduktionsledningOm

krigsförbe-operativakan deeller enhetchefoch sammaenav
militärbefäl-angelägetdärföreftersatta. Detredelsema bli attär

krigsförberedelse-tillverksamhetsinkoncentrerakanhavama

arbetet.
kaderorganiseradederasfördelningschefema ochfannsTidigare

produktionsledning inom amién,förmilostabenstaber inom men
militärbefäl-ochLEMO-refonnenmedi sambandlyftesdessa ut

uppgift bl.a.medoperativ rollrenodladhavama attgavs en
produktionsresultat.kontrollera

ledningenoperativadenå sin sidaMilitärbefälhavama attanser
hand.påbör samlasellerproduktionsledningen, förroch ensenare,

chefchef: denunderställd endaförband bör ärVarje somenvara
få produktionsansvaret.därmedbordeoperativa sidani krig. Den
tidsperspektiv sådanvilketinomdeladeMeningarna är enom

Entycksgrundsynenförändring bör ske, gemensam.varamen
möjligtMB-nivån skallpåocksåmålsättning det attär att vara

framhåller viktenmilitärbefälhavareeffekt.kostnad Enväga mot av
avvägningar ochproduktionsförutsättningar vidkunna bedömaatt

möjligt idag:vilket inteprioriteringar, är

g sidledning, 1991:112, 147Försvarsmaktens sou
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Framöver blir det endast fördelningschefer i milo.arméntre en per
Dessa kommer bättre skickade MB avvägningaratt än att göravara
och prioriteringar eftersom de regionala produktionsledare fårsom
tillgång till bättre underlag. Detta fel.ett måste vara

Bör och anslagsmedlenäven föras till operativaöverprogram ansvar
ledningen Enligt uppfattning bör ärprogramansvaret,en som mer
långsiktigt, ligga kvar på försvarsgrenschefema i högkvarteret. I det
långsiktiga ingår då materielanskaffning. Militärbefäl-ansvaret även
havama ska koncentrerar sig på dagsläget och produktionen.

En militärbefälhavare framför det finns risk vi fåratt att treen
försvarsmakter anslagsmedlen går till militärbefälhavama.om
Möjligtvis skulle anslaget kunna gå till chefen för operationsled-
ningen kan för helheten.tasom ansvar

9.3.3 Militärbefälhavamas tidsperspektiv

Skall militärbefälhavarens tidsperspektiv skall lång- ellervara
kortsiktigt Militärbefälhavarna de måste ha bådeatt ettmenar
kort- och långsiktigt perspektiv. Det ofta produktionsle-ett sägs att
dama skall ha kort perspektiv medan militärbefälhavama skallett
ha längre perspektiv. kanskeMen bör detett omvända gälla.
Uppstår krisläge måste militärbefälhavaren ha omedelbarett
kontroll dagsläget och därmedöver sig mycket ochägna nu-
närtid. Resonemanget stödjer ambitionen föröveratt ta ansvaret
produktionsledning.

Det ligger risk i militärbefälhavama i denatten engagera
långsiktiga planeringen då det kan svårt både in-attvara vara

i det långsiktiga perspektivet ochnovatör ha krav på sig kunnaatt
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föra krig idag.

högkvarteretSamordning9.3.4 av

for Nuchef högkvarteret.saknarmilitärbefälhavareSamtliga en
ÖB samlatharsamtidigt ingenärenden hosallahamnar ansvarsom

därförnivån uppleverregionalaageranden. Denhögkvarteretsför

integrerat:högkvarteretinte som
överbefälhavare."fortfarande fleraVi har

högkvarter."vi har fleramärks detVarje dag att

samordningsrolloperationsledningenchefen förharnulägetI en
krävsbefogenheterdet demilitärbefälhavamautan somsersom --

börolika meningarfinnsfunktionen. Derför utöva somatt vemom
operationsled-chefen forchef. förslagEtthögkvarterets ärvara

meduppfattningenockså dendet finnsningen, motsattamen
tidoperationsledningen börchefen förmotiveringen ägnaatt mer

frågorna.operativaoch kraft de

styrningRegeringens9.4

militärbefálhavamaprogramstymingen attBeträffande anser
sorteringsbegreppenbart,allt, kanskeframför ärt o mprogrammen

inflytandeoch överregeringenför ettstyrparameteratt enge
regeringenstveksamtutveckling. Detkrigsorganisationens är om

programstymingen.tillkoppladetydligtdirektivoperativa är
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föreslåsDet diskussioner skall föras med regeringen påatt en
ÖBhelhetsnivå baserad på operativa bedömningar. har i det

avseendet gjort försök diskutera i "möta,ett att temiemagenom
hejda, slå". Politikerna därutöver kunna sig i desättaanses
operativa bedömningama bl.a. delta i krigsspel och följaattgenom
övningar.

Ett förslag i syfte regeringens styrningannat göraatt mer
operativt inriktad i funktioner i stället för i nuvarandeär att styra

En funktion fönnåga genomföra markmålsbe-är t.ex attprogram.
kämpning. En funktionsinriktad styrning bör på bättre sättett
tydliggöra risktagningen i regeringens beslutsfattande.

5 Kommentar

De militärbefälhavama har olika erfarenheter och dänned olikatre
Ändåperspektiv på sin roll. Det avspeglas i intervjusvaren. deär

relativt i flertalet frågor.samsynta
Det operativa inflytandet i det längre perspektivet har upp-

enbarligen stärkts. Bristerna gäller främst inflytandet i det kortare
perspektivet där de centrala produktionsledama har starkareen
ställning militärbefälhavama beroendeän på anslags-atta
destination och insyn i kostnadsberäkningar.

denI fortsatta utvecklingen står valet mellanstyrsystemet attav
hålla isär den operativa rollen och produktionsrollen eller slåatt
ihop dessa roller. I stället för tillämpa renodlat uppdragstän-att ett
kande tillämpas idag något kompromiss mellan tvådeav en
alternativen.

Kontroll produktionen jämställs medöver kontroll ekono-över
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produktion-villmilitärbefälhavamavarför övermiska taresurser
åstadkommaslikavälemellertidkontroll kanDenna omsansvaret.

systematiskt.tillämpasuppdragstänkande
programstymingregeringensbekräftarMilitärbefälhavama att

uppgifternaoperativatill dekopplingmycketendast har svagen
typför-påstyrning iRegeringensavvägningama.och program

krigsförbandster-styrning iproduktionsorienteradbandsnivå är en
operativafor denstyrfonnobehövligaProgram somansesmer.

ledningen.
visarUTFÖR:s ledningsnivånoperativaden attutvärdering av

LEMO-reforrnen.styrandeblivitkrigsorganisationen genommer
tillFörhållandeiriktninggått isålundaharFörändringen rätt

avsikt.regeringensochmålLEMO-utredningens
förocksåambitionledningens överta ansvaretoperativaDen att

LEMO-utredningenriktning.i felgår däremotproduktionsledning
tillverksamhetsinkoncentrerabordemilitärbefälhavamaansåg att
in-blir dennaFörsvarsmaktsplan 1997arbetet. Ioperativadet

personalstyrkan iminskaförslagettydligareriktning attän genom
milostabema.

jämförttillräckligledningenoperativaför den ärinflytandetOm
aldrig harmåletfastställas eftersominteLEMO-målet kanmed

UTFÖR fortfarandeinflytandetemellertidbedömerpreciserats. att
verkligingenledningenoperativahar denDelsbristfälligt.är

ÖBdelsproduktionsledningen,uppdragsgivarfunktion gentemot ger
produktionsupp-föri ställetprogramuppdragproduktionsledningen

styrandedelvisblir såvälproduktionsledningendrag varigenom

utförande.och
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inflytandeKrigsförbandschefernas10

produk-Krigsförbandschef, lokal10.1

kaderorganiserade förbandtionsledare,

nivå därdenFörLed till lägstKrigsförbandschef definieras i 1996

ochkrigsförbandsvärderinggenomföradet finns kompetens att
produktionsbe-skallförbandsutvecklingsplanutarbeta styrasom

bataljons/divisionsnivån.generelltlägsta nivåhoven. Denna är
förbandsittkrigsförbandschefens förFör markeraatt ansvar

krigsför-produktionsledare. Dettillika lokalskall denne ärvara
för kaderorga-ons/divisionsnivån cheferovanför bataljbandschefer -

produktionsledare.tillika lokalakrigsförbandniserade ärsom-
krigsförband med kaderkaderorganiseratChef för avses

i fredbefattningtjänstgör ikrigsplacerad personal sammasom
krigsförbandet.för helaproduktionsuppdragför och fåransvarar

verksamhet,förproduktionsenhet har hanSom chef för ansvaren
produktionsledareCentralinklusive personal.ekonomi och resurser

Chef förkrigsförbandet.för helaproduktionsuppdraganger
krigsförbandsvärde-förharkaderorganiserat krigsförband attansvar

krigsförbandet.utarbetas för helaförbandsutvecklingsplanring och

kaderorganiseradeinstruktion finns det 83regeringensEnligt
lokalfredsorganisationengrunden förkrigsförband. De utgör

Resterande skolor,utbildningsförband,fredsförbandnivå. 55 är



120 Krigsförbandschefernas inflytande 1996:98SOU

Beträffande krigsförbandschefema och deras befogenheter,m.m. se
bilaga

10.2 Enkätundersökning

UTFÖR har genomfört enkätundersökning bland krigsför-en
bandschefer på lägre regional och lokal nivå för kartlägga derasatt
uppfattning förändringar inom för LEMO-refonnen.om ramen
Frågorna till del jämförelse mellan tiden före och efterstoravser
tillkomsten Försvarsmakten i juli 1994. Respondenter:av

Samtliga taktiska chefer och chefer för kaderorganiserade-
krigsförband.

Slumpmässigt urval krigsförbandschefer på bataljons-,av-
divisions- och fogruppnivå.

Taktiska chefer vanligen tillika chefer för kaderorganiseradeär
krigsförband. Enkäten har då besvarats utifrån rollen taktisksom
chef. Dock har chefer för underhållsregementen besvarat enkäten
i egenskap chefer för kaderorganiserade krigsförband. Utskickav
och svarsfrekvens:
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enkäter269Totalt utskick

259Antal svarsvar

96 %Andel svar

Svarsfrekvens per grupp:

38cheferTaktiska st
38Antal stsvar

48kaderförbandChefer st
48Antal stsvar

krigsförband 183övrigaChefer st
173Antal stsvar

påkrigsförbandscheferhälftendrygtAv de ärsvarat sammasom
tvåcirkataktiska chefernadejulil994. Avförenivå idag varsom

aktsorganisa-tidigare försvarsmmyndighetschefer i dentredjedelar

tionen.
fastamedbesvarasenkätfrågomaskulleundantagMed ett

alternativetfannsskala.fyragradig Dessutompåsvarsalternativ en
svarsalternativ lredovisassammanställningenIinte.vet svarenav

Svarsaltemativetoch intealternativ 3 4och vet2 nej.ja, somsom
alternativ.dettavaltfem respondenterminstredovisas om

utvecklamöjlighetensvarsalternativen fannsfastadeUtöver att
svarsalternativ.synpunkter i öppetett

huvudfrågor:Enkätens
ökatinflytandekrigsförbandschefensHar-

betydelseökadfåttförbandsutvecklingsplanenHar en-



122 Krigsförbandschefernas inflytande SOU 1996:98

Har Du fått tid till krigsförbandenmer-
Har lednings-, lydnads- och ansvarförhållanden blivit tydligare-
Går det från högkvarteret styrsignal i organisationenut en
Är produktionsledarroll förutsättning för inflytandeen

Har Du krigsfärbandschef fått ökat inflytandeett översom
krigsorganisationens utformning efter 1994-07-01

Har inflytandet ökat

140
120

100
ktbchövrj80

ch kaderförb
60

taktisk ch40
20

Alla chefskategoriema anmärkningsvärt splittrade itre är upp-
fattningen inflytandet ökat eller inte.om

Av de taktiska cheferna fördelningschefema de fåttattanser
ökat inflytande, medan flertalet försvarsområdesbefälhavare samt
marin-och flygkommandochefer förnekar detta. Av de öppna svaren
framgår fördelningschefema sig ha blivit nödvändigatt anser en
länk mellan operativ ledning, taktisk ledning och produktionsled-
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missnöjda medFörsvarsområdesbefälhavama däremotning. är att
sidoordna-produktionsleds fördelningschefema, vilkade ses somav
förlorat iMarinkommandochefema harde taktiska chefer.

underhållsförband och inteochinflytande på bekostnad brigad-av
Flygkommandochefemasjögående förband.vunnit inflytande över

starkt centralstyrd.verksamheten alltjämt ärattanser
kaderorganiserade krigsförbandchefer förCirka fyratre anserav

cheferåterfinns främstBland majoritetende fått ökat inflytande.att
chefer för artillerire-armébrigadchefer,för underhållsregementen,

kaderorganiseradechefer föroch vissa mannensgementen av
övervägandedärmedarméförbanden bildenkrigsförband. Inom är
finnsinom marinförbandenpositiv på denna nivå medan det meren

splittrad bild.

fogruppnivå finnsdivisions- ochchefer på bataljons-,I gruppen
lokalförsvars-ochsärskilt bland fogrupp-övervikt för nej,viss

bataljonschefersomliga armébrigademasbataljonschefer. Också av
operativadenproduktionsledningen behållit överövertagetattanser

centralregional ochstyrningen frånoch taktiska ledningen samt att
bataljonscheferAnnébrigademasdetaljerad.nivå för svaratär som

Artilleribata-delaktighet i beslut.de fåttpositivt störreattanser
gäller förövervägande medanljonschefema har ja motsatsensvarat

ochFlygvapnets divisions-bataljonschefer i marinen.divisions- och

basbataljonschefer splittrade.är
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Anser högre gradDu Du tidigare kunnat påverka Fiatt än ärsvars-
maktens underlag till Försvarsbeslutet FB 96, bl.a. genom
militärbefälhavarnas deltagande processeni

Påverkan underlag till FB 96

ktbchövrE
kaderförbch

ataktisk ch

Ja Nej

frågaDenna ställdes med anledning pågåendeden försvarsbe-av
slutsprocessen. Som framåt diagrammet besvarades fråganav ovan
med kraftig övervikt för nej.
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krigsförbandsvärde-förbandsutvecklingsplanen, kopplad tillHar

fått ökad betydelse för produktionsuppdragens inriktningringen,
och utformning

fåttHar FUP ökad betydelse

kfbchövr1
ch kaderförb

ataktisk ch

Ja Nej

det ledningssystemet skall förbandsutvecklingsplanenI FUPnya
ligga till förgrund produktionen. utvecklades förInstrumentet att

krigsförbanden isätta centrum.
Drygt 60 respondenterna återfinns på ja-sidan.procent av

Flertalet utnyttjar dock det reserverade svarsaltemativet jamer
delvis. iMan det krympande ekonomi inte gåttatt attanser en
förverkliga grundtankarna med styrande förbandsutvecklingsplan.en
Central nivå ha övergått till ramstyming.anses
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LEMO-reformen innebar försvarsmaktavgränsadsnävareen
koncentrerad förtill ledning den verksamhet väsentligärav som
krigsfärbandens krigsduglighet och beredskap. olikaTjänster av
slag skulle så långt möjligt köpas utifrån. efter 1994-07-Har Du,

ökad01, grad kunnat koncentrera tid till krigsorganisationensDini
utveckling och krigsförbandens krigsduglighet och beredskap

fåttHar Du tid till krigsförbandenmer

kfochöw1
kaderförbch

ataktisk ch

24 respondenter pekar i på svårigheten för taktiskaöppna svar
chefer och krigsförbandschefer tid för den operativa/-avsättaatt
taktiska linjen på ökad byråkrati, ökad administration ochsamt
hdubbelarbete. Som exempel arbetet med offerter i det internanämns
köp- och säljsystemet. Några respondenter fredsadmini-attanser
stration tagit överhanden krigsförbandschefens huvudmål:över att
producera krigsförband. Det skapar risk för "att det inte finns

tillräckligt kvalificerade officerare leda och planera svåra ochatt
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pr0dukti0nsledning".medför deövningar, är upptagnastörre
fram-kommentarernaövervägande negativatill deSom motvikt

krigsför-tidinte kunnatrespondent hanhåller ägnaatt meren
arbetaskanövergångsföreteelsedet börbandet att somvara enmen

fått levaledningssystemetbort ett tag.när

medFörsvarsmaktenbildades myndighetenLEMO-reformenGenom
med dettaöverbefälhavaren. syfteEttmyndighetschef attvaren

ansvarsförhållandenochlydnads-oklara lednings-, iundanröja
ansvarsförhållan-ochlydnads-lednings-,fred, kris och krig. Har

LEMO-reformentydligareblivitden enligt Din mening genom

ochlydnads-Har lednings-,
ansvarsförhållanden tydligareblivit

200

150

kfbchövrj100
kaderförbch

50 chmtaktisk

VetNejJa
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Ett LEMO-refonnens primära syften skapa tydligareattav var
lednings-, lydnads- och ansvarsförhållanden.

Svaren på den frågan mindre positiv bildöppna änger en
diagrammet låter Kritiken gäller främst den tudelade ledningenana.
i operativ/taktisk ledning och produktionsledning mötsen en som
på lägre regional och lokal nivå. tioDrygt respondenter-procent av

har denna tudelnig problem. taktiskanämnt Av deettna som
cheferna det flera försvarsområdesbefälhavareär tarsom upp
problemet. För deras del går den operativa ledningen från militärbe-
fälhavama medan produktionsledningen sker fördelnings-genom
chefema. Därmed blir ledningen från högre chef otydlig ochmer
militärbefälhavamas roll oklar tidigare.änmer

Tre de fyra marinkommandochefema nej på fråganav svarar om
lednings-, lydnads- och ansvarsförhållandena blivit tydligare.
Flera chefer för kaderorganiserade krigsförband påpekar detatt
råder dålig samordning mellan den operativa ledningen och
produktionsledningen. Det skapar oklarheter och osäkerheter på
lokal nivå. "Det finns fortfarande tendens produkti0ns/pro-atten

styrningen lever liv". Liknande synpunkter framförsett egetgram av
chefer för övriga krigsförband.

Respondenter på alla nivåerna framför önskemål endatre ettom
"ledningsrör". Den operativa/taktiska ledningen, d.v.s. militärbefäl-
havare och under honom taktisk chef, bör föröverta ansvaret
produktionsledning i enlighet med principen ledning i krigsamma

i fred.som



inflytande 129KrigsförbandschefernasSOU 1996:98

samordnadhögre gradinneburithögkvarteretbildandetHar avav
det fråncentrala ledningen sågäller dendet attstyrning när

stället förstyrsignalendahögkvarteret går organisationen iiut en
styrsignalerflera

i Går från ignal ihögkvarteret styrsdet ut en
organisationen

120

100

80
ktbchövru60

ch kaderförb40
utaktisk ch20

0

påcheferfrämst avgivitsharantaletDet ej-svarvetstora av
direktchefer inteoch fogruppnivå, dvsbataljons-, divisions- som

från högkvarteret.styrningenmöter
kommentarerföregående fråga ochkoppling tillFrågan har

produktionsledning.ledning ochtvå "rören" operativkring de
inteoch högkvarteretmilitärbefälhavamaLedningen mellan anses

samordnad.vara
högkvarte-programansvariga inomOckså samordningen mellan

splittrat.Högkvarteret upplevsenkäten.kommenteras iret som
strukturenoch mycket i gamlai mångt denHögkvarteret "arbetar
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vilket resulterar i olika styrsignaler. Högkvarteret genomför inte
avvägningar för hela Försvarsmakten varje förutan styr program

IIsig .

Är produktionsledarrollen förutsättning för krigsförbandsche-atten
fen skall få inflytande produktionens inriktningöver

Är produktionsledarroll förutsättning fören
inflytande

150
:vå

kfoch..100 jovr.á
3 ch kaderförb

50 utaktisk ch

Ja Nej Vet

Drygt två tredjedelar respondenterna tydlig kopplinggörav en
mellan produktionsledarrollen och inflytandet, vilket analyseras
nedan.
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10.3 Kommentar

styrandeblivitkrigsorganisationendelfrågaSvaren på meromen
krigsför-kaderorganiseradedepåLEMO-refonnen tyder attgenom

cheferdessapåinflytande. berorökat Detchefer fåttbandens att
förbandetsförmed totalansvarproduktionsledarelokalatillika blivit

viktigsålundatordeProduktionsansvarproduktion. vara en
påverifierasnågotinflytande,förutsättning för svarenavsom

produktionsledare"lokalproduktionsledarrollen. Detfrågan ärom
Krigsförbandscheferkrigsförbandschefer.står intei centrum,som

roll".undanskymdfåttproduktionsledare harlokalainte är ensom
majoritetklaroroandedetLEMO-perspektivMed är attett en

krigsorganisa-krigsförbanden ochtid förinte ha fåttsig meranser
taktiska-från denProduktionsledarrollen tidutveckling.tionens tar

administrativtocksåkräverLedningssystemet/operativa rollen. mer
produktionsle-paradox:någotSlutsatsenarbete tidigare. ärän av en

inflytandekrigsförbandschefersförförutsättningdarrollen är en
krigsför-förtideninkräktardenna rollproduktionenöver men-

beredande verksamhet.
frånnivåerpå olikatydligt svårigheternaEnkätsvaren belyser att

ledningsfunktionematvådesamordnatill lokal instanscentral

produktionsledning.ledning ochoperativ/taktisk
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/ÖB
W C OPL, CA, CM, CFV

/

Taktisk ch/RPL

Krigsförbch/LPL

Underställda påkfb
bataljons/divisionsnivå

Figur: Grundmodell för Försvarsmaktens ledningssystem

Chefer inordnade i ledningssystemetär enligt bilden återfinnssom
inom fördelningsförband, armébrigader, kustförsvars-programmen
förband och flygvapnet. Dessa chefer positiva till ochär ansvars-
rollfördelningen. När de har invändningar gäller det systemets
tilllämpning: centralstyming från högkvarteret, ryckig planering,
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otillräckliga m m.resurser,
påtaligtledningssystemetinordnade i ärintecheferDe ärsom

ochförsvarsområdesbefälhavaregällerDetnegativa till systemet.
förhands-underställdaderasvissamarinkommandochefer samt av

chefer.
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ochProduktionsledamas11.1 upp-ansvar

gifter

krigsorganisa-frågangälltkapitlen har blföregåendeDe tre oma
UtvärderingenLEMO-refonnen.blivit styrandetionen genommer

kaderorganisera-föroch chefernaledningenden operativavisar att
produk-påverkathar detinflytande. Hurkrigsförband fått ökatde

tionsledningarna

syfteverksamhet iförsammanfattande begreppProduktion attär
utbildningsför-krigsförband,avvecklavidmakthålla ellerutveckla,

beredskap.upprätthållaband och skolor attsamt
operationsledningenchefen förproduktionsledareCentrala är

angiven operativförförsvarsgrenschefema. Inomoch ramen
ÖB:s produktionenföruppdrag har deochinriktning attansvar

beredskap ochkrigsduglighet,anbefalldioch resulterarsamordnas
Produktionsledningschefema haruthållighet. även programansvar.

detaljorganisationkrigsorganisationensbeslutarDe samt omom
inspekteraskallkrigsförband. Deavseendestudier och försök

produktionsresul-redovisaochverksamheten, värdera programmen

9 FörLed sid1996, 16
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I deras ingår vidare värdering effektivitet ochtaten. ansvar av
produktivitet vid kaderorganiserade krigsförband, utbildningsför-
band och skolor frånavseende högkvarteret centralt anskaffadsamt
materiel. Effekten produktion till given kostnad för i första handav
krigsförbanden, i andra hand stödproduktionen skall kunna

redovisas.
UTFÖR:sdetta kapitelI redovisas intervjuer med försvars-

grenschefema angående deras uppfattningar förändringarna iom
ledningssystemet. Tre frågeområden aktualiserades i intervjuerna:

De centrala produktionsledarnas på förändringen densyn av-
operativa ledningens inflytande.

Möjligheterna få kontroll produktivitetsutvecklingen iöveratt-
nuvarande ledningssystem.

Regeringens styrning.-

11.2 operativa ledningensDen inflytande

flygvapenchefemaAnné-, marin- och har olika erfarenhets-

bakgrund och har innehaft nuvarande befattningar olika länge.

Ingen dem försvarsgrenschef före juli 1994.av var
Vad operativt och vad inte operativt bakgrundär är mot av

LEMO-refonnens målsättning öka den operativa ledningensatt
inflytande Produktionsledama hävdar grunden för all verksam-att
het det operativa också i tidigare ledningssystem. "Verksamhetär -

20 Fortsättningsvisliksom tidigare omväxlandebenåmnda och/Iygvapen-armén marin-
cheferna,försvarsgrenschefêrna,de centrala produktiansledarnarespektiveledning:-
cheferna.
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det"operativ, vadinte ärärsom
krigsorganisationen kanmedStåndpunkten exemplifieras att

efterkrigsfall,efter olikapå många olikaskäras sätt: grupper av
sjö,luft,mark,faktorermiljöbetingadeeftervapensystem,

indelningarsådanaAlla ärsyd,mitt,regionvis norr, rn m.
ochledningsröroperativttalaoperativa. fel ettDet ettär att om

detfinnsledningsrörenda°produktionsledningsrör. ärDet som
utbildningenfredstidakrigsförband skapas. Denoperativa i vilket

ochmarkstridsjöstrid,utbildning ibedrivs operativt genom
luftstrid.

operativplaneringframhållerLedningschefema äratt en
harStudieverksamhetensikt.ehuru på längreverksamhet, t.ex.

gradi högstadennai planeringsbegreppet ärinrymts trots att
operativamorgondagensochdagensgälleroperativ. Studierna

planeringssidan.också påfinnskunskapenoperativaplanering. Den
produk-benämndablivill inteproduktionsledamacentralaDe

enbartomfattareftersom deras äntionsledare merprogramansvar
utbildningen. Iårligadvs denförbandsproduktion, programansvaret

utveckling.långsiktigakrigsorganisationensföringår också ansvar
inflytandeoperativtmellanåtskillnadFörsvarsgrenschefema gör

ha kompetenssiginflytande. Deledningensoch den operativa anser
perspektiv.långsiktigtisinautveckla ettatt program

målsättninguttaladmedreflektionenledningschefEn gör att en
Tilli operativaallatalarskalloperativa krav tenner.styra,att nu

för bevaraoperativaanförkommunalpolitikeroch med attargument
arbetstillfällenkrav och"Operativarespektiveförband på sina orter.

helt ihop."hänger snart
attdet braflygvapenchefenochmarin- ärEnligt armé-,

Militärbefälhavamamilitärledningen.iingårmilitärbefälhavama



138 Centrala produktionsledarnas SOU 1996:98syn

tvingas därmed för de beslut fattas.störreta Denansvar som
operativa ledningens delaktighet har ökat försvarsbe-genom
slutsarbetet i den operativa gruppen.

Militärbefälhavamas inflytande i det korta perspektivet upplevs
problem. Enstaka korrigeringarett produktionen medsom av

anledning militärbefälhavamas krav klaras regel iav som av
produktionsdialogema. korrigeringar ÖBGäller det måstestörre
döma i militärledningen. Fortfarande den operativa linjen iav ses
viss mån kravmaskin". Militärbefälhavama har iblandsom en
önskemål de centrala produktionsledama orealistiska.som anser
När motstridiga uppfattningar inte kan klaras måsteut parternaav
ärendet i militärledningen.upp

Också ledningschefema militärbefälhavama fårattanser
bristfälligt kostnadsunderlag och redovisningssystemet måsteatt
utvecklas för undanröja denna brist se kap. 9.att

Vad gäller inflytandet i det längre perspektivet framhålls att
militärbefälhavamas på kriget ligger något i tiden ochnärmresyn

de sålunda har kortare tidsperspektiv.att Militärbefälhavarensett
uppgift klara krig imorgon.är De får problematt iett när -
avsaknad hotbild krigsorganisationen skall baseras påav en en-
återtagning och anpassningsfönnåga. inilitärledningenI märksen
det tydligt militärbefälhavama och produktionsledama har olikaatt
hotforutsättningar. Enligt de tenderar militärbefälhavama attsenare
övervärdera hotet och behovet produktion för vidmakthållaattav
krigsförband i närtid. De förmåga i närtidaccepterar ogärna att tas
bort till förmån för fönnåga på sikt.

Produktionsledama vidare militärbefälhavamas krav iattanser
många fall betingas regionala behov. När militärbefälhavamaav nu
ingår i militärledningen måste observant på riskenman vara av en
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regionaliserad Försvarsmakt.

marinenamiénstår militärbefälhavarnaHistoriskt ännärmresett
relationer tillflygvapenchefemasochoch flygvapnet. Marin-

komplice-ledningssystemetmilitärbefälhavarfunktionen i anses som
marinkommandochefemamilitärbefälhavarna ochrade. Så t.ex. ser

chefen förviafrån högkvarteretfartygsförbandenstyrningen av
problem.kustflottan ettsom

taktiskförFlygvapenchefen har argumenterat en gemensam
bl.a.hela landet.flygstridskraftema Detledning äröver enav
krigochtaktisk ledning i fredförutsättning för homogen av

landet inomhelaoch måste användasstridskrafter kan översom
Militärbefälhavamatidsperspektiv timmar.mycket korta är

följdeninställningdetta,tveksamma till attavanses varasomen
fredstid. Demilitärbefälhavarna ialla förband underställdes

förband skallockså"sina"förbandenbetraktar därmed somsom -
landet.användas helaöver

produktionsledningledning ochmellan operativRollfördelningen

produktionsledareEnden operativacxemplifieras med gruppen.
operativakrav påborde ställamilitärbefälhavarnahävdar att

ochfönnåga"då "beställaskullefönnågor. operativaDen gruppen
lösningarskulle utarbetaflygvapenchefemamarin- ochamé-, som

militärbefälhavarnaharfönnåga. praktikenbeställd Isvarade mot
objektsnivån.och Ettnivå: förbands-sig på lägreemellertid lagt

attack-efterfrågan påmilitärbefälhavamasexempel på det är
fåttfömiåga ochefterfrågatstället hahelikoptrar. borde iMan en

lösningar.förslag på alternativa
lednings-isammanblandning rollerpåexempelEtt annat av

för detproduktionsledningsansvaroperationsledningensäretsystem
Försvarsstabensfrånvilketoperativa ettprogrammet, som arvses
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tid. En produktionsledare rollerna skall renodlas börattmenar om
allt produktionsledningsansvar fördelas på cheferna för armén,

marinen och flygvapnet.

Mot denna bakgrund ledningssystemet ha blivit krångliga-anses
förr. Rollfördelningen mellan den operativa ledningen ochänre

produktionsledningen behöver klaras och Opera-renodlas.ut
tionsledningen bör precisera vilka förmågor krävs, produk-som
tionsledningama föreslå olika lösningar, kostnads/effektanalyser
genomföras och beslut därefter fattas i militärledningen.

Ett renodlat uppdragstänkande, där den operativa ledningen

skulle erhålla anslagsmedlen, avvisas. Produktionsledama vill

behålla och för utvecklingen marin-armé-,programansvar svara av
och flygstridskrafter. Högkvarterets operationsledning bör ansvara
för precisering operativa förmågor, krigsplanläggning och krigs-

förbandsövningar. Militärbefälhavama bör biträda operationsled-
ningen i detta arbete.

Produktionsledama uppenbarligen obenägna militärbe-är att ge
fälhavama produktionsledningsansvar. De anförs ärargument som
främst regionala intressen skulle gå före helhetsintresset,att att
ofñcersutbildning inte kan bedrivas regionvis och det skulle bliatt
regionala skillnader mellan förband Det sistnämndatyp.av samma

osäkerhetaber särskilt vid lågt hot ochär framtiden. Iett stor om
sådana lägen måste alla förband kunna i hela landet. Attoperera
förbanden skall kunna verka hela landet innebär ocksåöver att
militärbefälhavarna inte vilka förband de skall leda i krig.vet

Enligt produktionsledama måste de grundläggande funktionerna
mark, sjö och luft hållas ihop vid produktionsledning och därmed

måste produktionsledningen ske från högkvarteret. På sättsamma
skall produktions- och hållas ihop for fåattprogramansvar en
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produktionsledningsansvarstället förrenodlad och enkel styrning. I

funktion.kontrollerandemilitärbefälhavarna habör en

produktivitetsutveck-Kontroll11.3 över

lingen

produktivitetsutvecklinghänvisning till ESO-rapportenMed om
nuvarande lednings-hur iproduktionsledamatillfrågades om man

måttESO-rapportensproduktiviteten.skall fåsystem grepp om
produktivitetsmåttenmåstebli relevantavinner inte tilltro. För att

någraFörsvarsmakten dock inteeffekter. harkopplas till presterat
tiden.grund för jämförelsereffektmätningar till över

produktiviteten,svårtproduktionsledama detEnligt mätaär att
produktivitetsansvarethelhetsnivå.åtminstone på I armén ären

Chefen for arménförsvarsområdesbefälhavama.delegerat till bl.a.

bedömningar, vilkahar organisationsvärderingsgrupp görsomen
inspektioner.arméchefenskompletteras med

jämförelser bakåtproduktivitetsmåttSvårighetema med göraatt
redovis-såväl organisationeni tiden sammanhänger med att som

effektivi-pågårhögkvarteretningssystemet har förändrats. I ett
ochminska kostnaderna inom bl MAL-tetsprojekt i syfte att a

framtagning relevantaAndra projektmaterielområdena. avser av
produktivitetsmått.
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11.4 Regeringens styrning

Produktionsledamas uppfattning det s.k. stymingsglappet vadom
gäller statsmaktemas styrning varierar alltifrån uppfattningen detatt

akademisk fråga till glappet existerar och bör åtgärdas.är atten
Det grundas på följande Tidigaresenare resonemang. var

ingångsvärdena från hotbild,regeringen: hotbild i geografisk

riktning och angreppsfall. Försvarsmakten fastställde därefter vilka

styrkor behövdes. Med de givna förutsättningarna detsom var
jämförelsevis enkelt för Försvarsmakten kalkylera behovet. Nuatt

förutsättningarna annorlunda. avsaknad tydlig hotbildIär av en
skall krigsorganisationen kunna till olika hot.typeranpassas av
Samtidigt skall det finnas klar koppling resurstilldelningmellanen
och effekter på förmåga. Med dessa förutsättningar börnya
regeringen ställa uppgiften till Försvarsmakten sättett som
stimulerar till nytänkande. Regeringens styrning i antal brigader och

flottiljer riskerar Såledesgamla strukturer. behövsatt permanenta
det förm ågeresonemang.ett

produktionsledareEn hotbilderna bör medersättasattanser mer
ambitions- och idérika målsättningar. Produktionsledama kan dock

inte på hur sådan styrning från regeringenännu ge svar en mer
konkret skulle utformas.
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11.5 Kommentar

bekräftarflygvapenchefenmarin- ochmedIntervjuerna armé-,

ovanpå dethar lagtsledningssystemettidigare kommentar: det nya
svårtydbartkomplext ochgamla, vilket resulterat i system.ett

operativarollfördelningen mellan denProduktionsledama attanser
praktikenå den andra isidan och dem självaledningen å ärena

tillunderlagframför allt i arbetet medoklar. blev tydligtDet
ochin aktörerMilitärbefälhavama komförsvarsbeslutet. som nya

uppgiftstrukturer,roll i framtagningstor somnya engavs en av
försvarsgrensstabemaochhanterades försvarsstabentidigare av

högkvarteret.motsvarande nuvarande

militärbefälhavama preciserarhellreProduktionsledama attser
utarbetaöverlåter produktionsledamaoperativa förmågor och att

skullefömiåga. Rollemaför uppnå önskadmöjliga strukturer att
produktionsledningsansvaret förytterligarerenodlas programom

operativaunderhållsförband, lyftes från denlednings-ochOperativa

inteproduktionsledarroll skulle därmedledningen. Någon vara
ledningen.aktuell för den operativa

överhuvudframskymtar tveksamhet tillintervjusvarenI atten
denegentligt inflytande imilitärbefälhavama någottaget ge
ochtydlig hotbilddet saknaslångsiktiga planeringen när en

anpassnings-krigsorganisationen skall baseras påinriktningen är att
förmåga.

mellankonflikt i ledningssystemetfinns inbyggdDet en
ledningen åsidan och den operativaproduktionsledningen å ena

mellan tvåockså konfliktden andra. konflikt kanDenna ses som en
ochtidsperspektiv. Nuvarandeoperativa intressen i olika ansvars-
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rollfördelning innebär alla ärenden hänskjuts till militärledningenatt
ÖB:sför avdömning. lntervjusvar såväl militärbefälhavareav som

ledningschefer i högkvarteret belyser den betydelse militärledningen
ÖB-funktionenfått. den skall integrera delarna.är som

Benämningen produktionsledare inte helt adekvatär när
funktionen förenas med Produktionsledama värnarprogramansvar.

det operativa intresset produktionsintresset ochänmer om om
produktiviteten. De kan inte redovisa någon produktivitetsutveck-
ling för sina respektive ansvarsområden. Det tydligt ingenär att

på central nivå i det nuvarande ledningssystem har kontrollpart
produktiviteten.över
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för-effekterLEMO-reformens på12

svarsbeslutsprocessen

påverkansfaktorerIdentifierade12.1

påinflytandesamlad bild olikafåFör partersatt aven mer
UTFÖR, med Försvars-tillsammansförsvarsbeslutsprocessen har

LEMO-refor-belysa hurgivit FOA i uppdragdepartementet, att
införoch planeringsprocessFörsvarsmaktens studie-påverkatmens

års försvarsbeslut.1996

inför försvarsbe-planeringsprocessFörsvarsmaktens studie- och

tid harjuli Under dennapågått sedan 1992.slutet 1996 har
somligaförändringar,flertalpåverkats ärett varavavprocessen

iuppdelningFöljandehänförliga till LEMO-reformen. är en
1992-1995faktorer underLEMO-faktorer respektive andra som

påverkat processen.

LEMO-faktorer

Övergångsorganisation organsationsmyndighetFörsvarsmaktens-
1993-07-01--1994-07-01

1994-07-01FörsvarsmaktenmyndighetenInrättandet av-
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Inrättandet högkvarteret 1993-09-01, formellt 1994-07-01av
Nedskämingar personal vid de centrala stabemaav
Militärledningen utökas med militärbefälhavama och chefen för
operationsledningen
Ändrade relationer mellan totalförsvarsmyndighetema

Andra faktorer

a Inom Försvarsmakten och dess föregångare:

Ny överbefälhavare

Perspektivstudiema går från linjeansvar till projektorganisation
Bildandet den operativaav gruppen

b Politiskt styrda Riksdagsnivån:

Nya uppgifter internationella operationer, breddad hotbild,

anpassning

Ny regering och försvarsminister

Försvarsbeslut i två etapper
Försvarsberedningens sammansättning och roll

Bindningar främst JAS-systemet

Allmän värnplikt

c Regeringens styrning via Försvarsdepartementet:

Försvarsdepartementet aktiv roll uppdrag-dialogtar en mer
Omorganisation inom Försvarsdepartementet

Studietidpunkten

Ekonomiska nivåer

förRamar strukturvariationer

Säkerhetspolitisk bedömning/hotbild
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Omvärldsberoended
hotbildsituation nymilitärstrategisklNy-

områden:tillkoncentreradesFOA:s studie tre
inflytande,operativtökatl

Försvarsmakten,inomansvarsfördelning2

styrning.regeringens3

perspektivstudierVad12.2 är

ÖB:s ochförunderlagframperspektivstudiemamedSyftet är att ta
långsiktigaFörsvarsmaktensbeslut ut-för statsmaktemas om

veckling.
inomresursavvägningförunderlagPerspektivstudier skall ge

och belysaår10-20tidsperspektivlångsiktigtiFörsvarsmakten ett
försvarsmaktsstruk-olikaeffekt förochkostnadsamband mellan

syftestudier ioperativafrånskall skiljas attPerspektivstudierturer.
femtidsperspektivetagerande inomkrigsorganisationensutveckla

krigsorgani-tillgänglighurskall belysastudierOperativatill tio år.
effekt.bästautnyttjas förbördenna tidundersation att ge

speloperativaanvänds spel. lstudier testasbådaI typerna av
fleraperspektivstudiespel däremotstrukturer. I testasgivna

variationer.medstrukturer
uppgiftermål ochövergripandeperspektivstudier studerasI som

uppgifter givna.ochmålstudieropeativastrukturer.för Igrund är
struk-olikakonsekvenservilkaockså visaskalPerspektivstudier

försvarsindustri,grundorganisation,påavseendefår med in .m.turer
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Perspektivstudier skall altemativgenererande. Det längrevara
tidsperspektivet ökad handlingsfrihet jämfört medger t ex
kortsiktig programplanering bunden till tillgänglig krigsor-ärsom
ganisation. Syftet och innehållet i perspektivstudiema beskrivs i
röda boken se kapitel 3.

12.3 Ett ökat operativt inflytande

Ett syfte med omstruktureringen lednings- och myndighetsstruk-av
inom försvaret öka detturen operativa inflytandet. Krigetsattvar

krav ställs i och avvägningar inom ochcentrum mellan förband
utgår från krigseffekten. Hotbilder från angreppsfall till hotför--
band därvid viktiga. Det operativaär inflytandet ställs i motsats-
till planeringsinflytande, där grundorganisation, försvarsindustri och
andra samhälleliga faktorer spelar roll. Vämpliktssystem ochstor

viktiga i planeringsperspektivetär där inte bara krigets kravarv
påverkar utformningen det militära försvaret.av

Ökat operativt inflytande i perspektivstudieprocessen resulterar
i det operativa perspektivet beaktasatt tidigare. Syftetän är attmer
stimulera till operativa nytänkande, operativa aspekteratt ge mer
genomslag i utformningen framtidens militära försvar och attav
bryta försvarsgrenstänkandet till förmån för helhetssyn.en
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och 1996Försvarsbeslut 199212.4

perspektivstudie-iintedeltogstaberderasochMilitärbefälhavama
för-helleroch inte92FBFörsvarsbeslut 1992införarbetet

omfattning.någonideltogoperationsledning störresvarsstabens
värderingoperativochekonomistrukturutformning,medArbetet
efterochstudieavdelningFörsvarsstabensförstleddes om-av -

inriktningssektion,Försvarsstabenstill stab 89organisation -av-
ÖB. ochinverkanoperativaDentilldirektrapporteradesom

singenomfördesspeldei togfrämstbestodförankringen att som
operativfrånhämtatskrigsförloppochscenarieriutgångspunkt som

studie
i försvarsgrens-huvudsakigenomfördes92inför FBSpelen

värderingenoperativaoch denspelenAnalysen avgrupper.
studieavdelningFörsvarsstabensfrämstgenomfördes av

militär-därmilitärledningenifattadesBeslutplaneringsledningen.
ingick.intebefälhavarna

96FBFörsvarsbeslut 1996införperspektivstudiearbetetI
1992-tidigaunder denRedaninflytandet.operativaökade det

arbetetdelkom attperspektivstudiema stordelen1994 avenav
doktrinarbete.ochfrågoroperativaägnas

militärbefál-medoperativadenbildadesoktober 1994I gruppen
utformauppgiftmedoperationsledningen attchefen förochhavama

varittidigarehadenivåer. Detolikapåkrigsorganisationsstrukturer
Arbetetstrategiavdelning.högkvarteretspålegatett ansvar som

medspelgruppoch representan-värderings-operativstöddes enav
högkvarteretinomochstabermilitärbefälhavamasförter --

MUSTinriktningsavdelningen, samtoperativastrategiavdelningen,
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armé-, marin- och flygvapenledningama.
Operativa utformade krigsorganisationsstrukturer pågruppen

samtliga ekonomiska nivåer A-G enligt regeringens anvisningar.
Gruppen svarade också för den operativa värdringen strukturer-av

De strukturer arbetades fram behandlades sedanna. i militär-som
ledningen. Militärbefälhavama och chefen för operationsledningen
deltog därmed både i den beredande rollen i operativa ochgruppen
i den beslutande rollen i militärledningen väsentlig förändringen-
jämfört med arbetet inför FB 92.

ÖB:sArbetet resulterade i redovisning Etapp l till Försvars-av
departementet i maj 1995.

12.5 Ansvarsfördelning inom Försvars-

makten

Högkvarteret inrättades formellt i juli 1994. Organisationen infördes
dock i huvudsak redan i september 1993 under Försvarsmaktens
organisationsmyndighet. I samband härmed reducerades de centrala
ledningsresursema. Antalet studieoffrcerare minskade med en
tredjedel, huvudsakligen inom produktionsledningama.

Planeringsstabens strategiavdelning fick for ledaattansvar
perspektivstudiearbetet. Avdelningens personal skulle fungera som
projektledare och koordinatörer. Strategiavdelningen skulle också
leda verksamheten formulera mål föratt Försvarsmakten samt
utforma och värdera krigsorganisationsstrukturer. Operationsled-
ningen skulle understöd och för det operativa perspektivet.ge svara

I oktober 1994 ändrades ansvarsfördelningen. Operativa gruppen
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Försvarsmaktsnivåstrukturarbetet påfick för genomföraattansvar
värderings- och spelgruppen. Dennamed stöd den operativaav

operativ värdering och prövning. Detansvarade förävengrupp
ekonomiska fram produktionsledningamaunderlaget samttogs av

Produk-planerings- och strategiavdelningar.planeringsstabensav
framtagning krigsorga-tionsledningama därutöver föransvarade av

försvarsgrensnivå.ekonomiska underlag pånisationsstrukturer och

underlagsframtagning rörandeStrategiavdelningen höll samman
grundorganisationen, personal,anpassning konsekvenser församt

forskning- och teknikutveckling o.dyl.materiel, försvarsindustri,

låg kvar påför perspektivstudiernaDet övergripande ansvaret
isåledes fördelat på flerstrategiavdelningen. Ansvaret partervar

införFörsvarsmakten inför 96 FB 92.FB än

Regeringens styrning12.6

formella styrning har skett i form antal direktivRegeringens ettav
från med års planeringsan-och med januari 1993 till och 1995

Försvarsmakten har vid två tillfällenvisningar i oktober 1995.

förstaredovisat hur uppfattat regeringens studieuppdrag. Detman
på försvarsbeslutdirektivet allmänt hållet och siktade 1997.ettvar

direktiv i decemberStudietidpunkten lagd till 2007. Nästa 1993var
innehöll säkerhetspolitisk delbetydligt preciserat. Detmer envar

med säkerhetspolitiska och militärstrategiska förutsättningar,

för första skiss till inriktninguppgifter totalförsvaret, aven
nivåer studieupp-strukturarbetet och tänkbara ekonomiska 18samt

myndigheter flertalet ställda tilldrag till totalförsvarets varav
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Försvarsmakten. försvarsbeslutEtt i stället för fördes1996 1997

fram tänkbart. Studietidpunkten här förskjuten framåt isom var
tiden till 2015. Utformningen direktivet innebar Försvars-attav
departementet på sig aktiv roll i förberedelserna införtog en mer
försvarsbeslutet.

För Etapp omfattade framtagning underlag försom av
Försvarsberedningens arbete inför propositionen Totalförsvar i

förnyelse, kom olika direktiv under februari Sjuoch 1995.tre mars
olika handlingsvägar skulle utredas A-G. Studietidpunkten

flyttades till år 2006. Dessa direktiv innebar också försvarsbe-att
slutet delades i två två kontrollstationer ladesetapper samt att
fram till 1998.

Regeringen tillämpade modell för studie- ochatt styraen ny
planeringsprocessen. Bl motiverades den ändrade styrningena av
osäkerheter i omvärld och hotbilder.

12.7 FOA:s slutsatser

FOA:s slutsatser det operativa inflytandet har ökat jämförtär att
med perspektivplaneringen inför FB åtminstone92, bedömt med

ledning den tid operativa frågor och hur mångaägnatsav som
deltagit. operativaDet inflytandet har dock inteoperatörer som

märkts lika tydligt i strukturutfonnningen skulle varit möjligtsom
uppgifter, hotmiljö, tidshorisont och ekonomiska förutsättningarom

varit i desamma tidigare, till exempel inför FB 92.stort som som
Osäkerhetema i hotutvecklingen och de minskande ekonomiska

har inneburit och svårformulerade krav på strukturut-ramarna nya
formning och operativ värdering. harDet handlat attmer om
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denanpassning på sikt ochhantera hotlöshet i närtid, pga-
behov.tydliga operativaekonomiska neddragningen brist än om-

fram tilloch värderingarTidshorisonten för strukturer, spel var
ungefär till år 2015. Ibörjan hösten år, d.v.s1994 15-20av

tidsperspektivfebruariregeringens anvisningar från 1995 ettangavs
operativavilket det tidsperpektiv denpå tio år, är gruppensomca
tidsperspektivarbetade med, d.v.s. ungefär till år 2006. Kortare ger

därmed ocksåstrukturer och påverkarlåsningar till befintligastörre
förändringar.möjligheterna till

militär-perspektivet,befarats det regionalaDet hade att genom
FOA har intefå alltför inflytande.befälhavama, skulle stortett

beträffandeså blivit falletkunnat finna något talar för attsom
slutresultatet Etappav

inriktnings-Försvarsstabens studieavdelning/Inför höllFB 92

i perspektiv-nuvarande strategiavdelningensektion motsvarande
operativaInför kom denstudierna från början till slut. FB 96

Strategiavdelningensin medpart stort ansvar.gruppen som en ny
dänned.produktionsledningamas roll reduceradesliksom också

införproduktionsledningama höll dockochPlaneringsstaben även
strategiavdel-FOA skriveri allt ekonomiskt underlag.FB 96 att
den operativaperspektivstudiema blev oklar sedanningens roll i

Även ansvarsför-för strukturarbetet.övertagit ansvaretgruppen
strategiavdelningenoperationsledningen ochdelningen mellan var

otydlig.
enligtoperativa inflytandetkonsekvens det ökadeEn var,av

operativaperspektivstudier ochFOA, gränsdragningen mellanatt
tidbrist under flera Detoklar det blevstudier blev moment.samt att

spelkort,övrigt underlag såsomi sin resulterade i brister itur
kanoch ekonomiskt underlag. Detavdömningsunderlag, modeller
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dock också ha på arbetsfonnemaberott ochatt attvar nya
regeringen styrde arbetet på tidigare.sättett annat en

FOA regeringens försvarsbesluts-sättatt att styramenar nya
arbetet medförde styrproblem inom Försvarsmakten studieplanDen

utarbetats lades sidan i Försvarsmakten de 18närt.ex.som
uppdragen kom. Strukturarbetet på aktsnivåFörsvarsm kom därmed

i framligga till hösten Regeringens1994.att stort sett nere
förändrade styrning ledde således till svårigheter i Försvarsmaktens

interna styrning.

12.8 Kommentar

LEMO-reformen och övriga åtgärder vidtagits i anslutning tillsom
reformen har uppenbarligen i avsevärd påverkatgrad Försvars-

maktens försvarsbeslutsprocess. Tillsättandet den operativaav
uttryck för ambitionen åstadkomma integration iär attgruppen

syfte öka det operativa inflytandet och helhetssyn.att en
Inrättandet operativa medförde dock oklarav gruppen en

rollfördelning inom Försvarsmakten. fickNär förgruppen ansvar
krigsorganisationens utformning, fick strategiavdelningen främst en
sammanställande och sammanhållande roll. Avdelningen ingår i
planeringsstaben skall för högkvarterets avvägnings-som svarar
funktion. Enligt regeringens proposition 1992/931100 skall av-
vägningama genomföras i särskild enhet direkt under myndig-en

UTFÖR:shetschefen. utvärdering visar dock ingen iatt part
Försvarsmakten planeringsstaben avvägningsfunktion,ser som en
vilket också bekräftas FOAzsstudie.av
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utvärderingenSlutsatser13 av

genomgångomfattarUtvärderingen styr-styrsystemet avenav
krigsför-lokalatill denoch regeringfrån riksdagningen ner
bildsammanfattar denFölj andebandschefen Försvarsmakten.i som

givit:utvärderingen

Riksdagen
metodenuvarandeinteFörsvarsutskottetLedamöterna i attanser

Konstruktio-tillfredsställande.Försvarsmaktenför styrningen ärav
förinstrumentvälutvecklademyndighet förutsättermednen en

FörslagSådana saknas.uppföljning.såväl styrning somsom
Försvarsmaktenochmellan regeringenföregåtts kompromissarav

kontrolleramöjlighet för utskottetför riksdagen attutanpresenteras
alltförbetraktastänkbara Försvarsdepartementetalternativ. ensom

törsvarsmyndigheten.till den bildadei förhållandepartsvag

Regeringen
positivai Försvarsdepartementetpolitiska tjänstemännenDe är mer

Försvarsdepartementetsregeringens ochtillriksdagsmännenän
försvarsbe-pågåendedenFörsvarsmakten. Iförmåga att styra

initiativtagande styrandeochdensigslutsprocessen man varaanser
detuppfattningriksdagsmännensdelarDäremot attparten. man

och kontrollinstrument.uppföljnings-behövs bättre
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Överbefälhavaren
Överbefälhavaren både högste operative chef och högsteär

Överbefälhavarenproduktionschef. har dämied fått fomiellten
starkare ställning i fred sina kollegor i jämförbara länder.än

Försvarsmaktens ledningoperativa
Genom militärbefälhavama ingår i militärledningen har derasatt
inflytande i det längre perspektivet stärkts. Däremot har de starkt
begränsat inflytande den fredstida produktionen i det kortaöver
perspektivet l-3 år. Den operativa ledningen levererar inte en
samordnad och, från operativa utgångspunkter, avvägd "beställning"
till produktionen. Den operativa ledningen har inte heller någon
uppdragsgivarroll endast funktion kravställareutan utanen som
ekonomiska Försvarsmaktens operativa ledning attresurser. anser
regeringens programstyrning produktionsstyming riktadär en ren
till de centrala produktionsledama i högkvarteret.

Försvarsmaktens taktiska chefer och krigsförbandschefer
taktiskaDe cheferna och krigsförbandschefema inflytandetattanser

ökat endast för de chefer givits produktionsledaransvar. Deettsom
taktiska chefer inte inordnade i ledningssystemets grund-ärsom
modell, med produktionsledningsansvar i fredett motsvararsom
den taktiska chefens i krig, negativa till förändradedeäransvar
fonnerna för styrning.

Försvarsmaktens centrala produktionsledning
Armé-, marin- och flygvapenchefema har för ochansvar program
Försvarsmaktens centrala produktionsledning. De sig ha denanser
operativa kompetens behövs för säkerställa det operativaattsom
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militärbefäl-perspektivet. Deinflytandet i det längre attanser
hotbild ochöverdrivenkortsiktigt medhavamas perspektiv är en

mellanrollernanärtid. renodlingkrav på klara krig i Enatt ett av
produktionsledning skulle innebäraochoperativ ledning att

ochoperativa förmågorkrav påmilitärbefälhavarna formulerade

krigsför-fram förslag på vilketproduktionsledama arbetade sätt

avvecklas. centralavidmakthållas eller Debanden skall utvecklas,

böroch produktionsansvarproduktionsledama att program-anser
enkel styrning.hänga ihop för fåatt en

utvärderingsfrågorkan de tvåbakgrund ovanståendeMot somav
från"Harställdes inledningsvis analyseras. Dessa är: styrsystemet,

LEMO-aktsperspektiv, blivit resultatorienteratett statsm genommer
blivit styranderefonnen" krigsorganisationenoch "Har mer genom

LEMO-refonnen".

resultatorienterat13.1 Ett styrsystem

statsmaktsperspektiv,frånUtvärderingen visar ettatt styrsystemet,
LEMO-reformen.inte blivit resultatorienteratmer genom

UTFÖR:s krigsorganisation Ombetänkande "En styrandeI -
LEMO-reformenm målet resultatori-avsiktema med preciseras ett

strecksatser:med följandeenterat styrsystem
ansvariga och utkrävaInför så kan peka utett system att man-

ordentligt ansvar

2 sou sid1995:129, 65
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Öka regeringens/Försvarsdepartementets förmåga resultatsty-att-
ra

Varje myndighet skall bära sina kostnader.egna-
Hitta utnyttja försvarsanslaget på sättvägar att rätt-

ÖBGe såväl likviditetsansvaret pengarnasom-
Hitta incitament för höja effektiviteten, d.v.s. hur fåratt man-
ihop krigsförbanden

Fyll glappet mellan omvärldsanalys och planeringssystemut-
Kedjan består ansvar-kompetens-befogenheter-resursersom av-
skall hänga ihop.

Det finns paralleller mellan strecksatsema och de bedöm-ovan
ningar gjorts i detta betänkande avseende statsmaktemassom
resultatorienterade styrning. Främst gäller det stymingsglappet
mellan omvärldsanalys och planeringssystem möjlighetensamt att
peka ansvariga och utkrävaut ansvar.

13.1.1 Stymingsglappet

Utvärderingen visar det finns stymingsglapp mellan deatt ett
formulerade uppgifterna till Försvarsmakten och dimensioneringen

krigsorganisationen i antal förband viss Bådetermer typ.av av av
regering och riksdag har svårigheter härleda uppgiften tillatt
dimensioneringen och avvägningen mellan förbandstyper och antal
förband. saknasDet bedömning Försvarsmaktens fönn åga påen av
helhetsnivån.

Den årliga styrningen Försvarsmakten sker huvudsakligen iav
dvs. regeringen beställer krigsorganisationprogramtenner, en av
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bl.a.angivandetypförbandsnivå medFörsvarsmakten på av
inriktad påstyrningförbanden.för Dennakrigsduglighetskrav är

årliga redovis-Försvarsmaktensförbandsproduktion.beställning av
tillkoncentreradochstyrningenåterspeglarregeringenning till är

Försvarsmaktenskoppling tilltydligNågonprogramredovisning.
redovisningen.ellerårliga styrningeni denuppgifter integörs

stymings-identifieradedetsåledes intefyllerProgramstymingen

glappet.
harkrigsorganisationstenneristyrningUtvecklingen mot

styrningstället förkrigsförbandsnivå istyrning påinneburit av
användsförbandsnivådetaljeringsgrad påförmåga. högaDen som

nivånspolitiskaha ökat denverkar intestyrningi regeringens
styrningdennaifrågasättasDärmed kan det ärstyrfömiåga. om

relevant för politikerna.
UTFÖR utvecklingmöjligsärskildredovisar i rapport aven

indikatorermed flertalstyrning i förmågetennerbedömning och ett
försvarseffektindexexempelSompå försvarsförmåga. nämns ett

förband ochantaleldkrafttal, mätningaggregeradebaserat av
försvarsekono-länder ochjämfört med andraSverigematerielslag i

länder.med andrautveckling i jämförelsemins

styrning iför Försvars-Förutsättningar13.1.2

maktens ledningssystem

ledningssystem.Försvarsmaktensavspeglas istyrningRegeringens

urskilja vadgår tydligtdet inteUtvärderingen har visat attatt som
i ledningssystemetproduktionkrigsorganisation och vad ärär som
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eller för förmåga respektive produktivitet skall utkrävas.var ansvar
Orsaken till detta efter lika organisation och ledning iär strävan
krig och i fred de centrala produktionsledama har fåttsamt att
behålla ansvaret.program

Ledningssystemet uppbyggt med krigsorganisationenår som en
"kravställare/beställare" igrundorganisationen. Grundorganisationen

i fred för produktion krigsorganisation och beredskap ochsvarar av
omfattar därmed all fredstida verksamhet. På motsvarande sätt
definieras i Försvarsmaktens ledningssystem all verksamhet i fred

produktion. Produktionen krigsorganisationen och be-som av
redskapen utförs kaderorganiserade förband, vilket innebär attav
krigsorganisationens struktur för produktionen. Allutgör stommen
produktion, möjligtvis med undantag för räddningstjänst, är
produktion krigsorganisation. Allt således grundorganisation,ärav
allt produktion och i huvudsak allt krigsorganisation.är är även
Med sådan vid innebörd blir begreppen omöjliga använda iatten
styrsammanhang.

Försvarsmaktens grundorganisation blandning krigs-är en av
och produktionsorganisation. Nuvarande organisation och ansvars-
fördelning mellan främst den operativa ledningen och produk-
tionsledningen i Försvarsmakten råder inte bot på sammanbland-
ningen. De centrala produktionsledama i högkvarteret har inte givits

renodlat produktions- och produktivitetsansvar harett ävenutan ett
innebär för krigsorganisationensprogramansvar som ansvar

utveckling. När regeringen i och krigsförbandstennerstyr program-
för "krigsorganisationen i centrum", hamnar denna styrningsättaatt
hos högkvarterets centrala produktionsledare. LEMO-utredningen
ville i sitt första förslag ha strikt uppdelning i högkvartereten
mellan för krigsorganisation och för produktion.ansvar ansvar
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LEMO-konsekvenssammanblandningNuvarande attär aven
iproduktionsledningrenodladmedförslagutredningens en

genomfördes.högkvarteret inte

produktionenStyrning13.1.3 av

produktion-frånutvecklatslång tidhar understyrningRegeringens
styrning.krigsförbandsorienterad Dagensstyrning tillsorienterad

produktionsor-påstället förkrigsförbanden ipåstyrning fokuseras
dockdetstatsmakternaverksamheter. Förolika ärganisationens

förmågakrigsorganisationensbådeoch kontrolleraviktigt att styra
under-produktionenkonrolleraBehovetoch produktionen. attav

indikerarproduktivitetsmätningESO:sstryks stora pro-somav
82/83-periodenområden undervissapåduktivitetsminskningar

krigsför-ochihuvudsakligenstyrningMed92/93. program-
ochproduktivitetsmåttframtagningenförsvårasbandstenner av

Försvarsmaktensproduktiviteten. Iförutkrävande ansvarav
möjligt"inteframhålls detårför 1997anslagsframställning äratt

baraoch kanmåsteDennaiproduktivitetenmätaatt programmen. -
vid grundorga-villorganisationen, detden arbetandei sägamätas-

bortsettriktigtskolor.", sid 152. Dettaförband ochnisationens är
stödfunktionerförkostnaderochoverhead-kostnaderfrån ävenatt

tendenserfinnsproduktivitetsmätningen. Detin i attmåste vägas
direktadekostnaderna,rörligaochde direktaenbart t.ex.mäta

värnpliktiga.antal Program-förhållande tillivämpliktskostnadema
Försvarsmaktensiproduktiviteteningetstyrningen grepp omger

produktionsorganisation.
produktionsverksam-svårtvisat sigharDet avgränsaattvara
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UTFÖR:sheteri Försvarsmaktens ledningssystem. I utvärdering av
försvarsfastigheter påvisades svårigheter Försvars-t.ex. avgränsaatt
maktens normala fastighetsdrift från bl.a. övnings- och utbildnings-
verksamheten. Driftorganisationen ingår delar i kaderorganise-som
rade förband. I ledningssystemet fokuseras krigsförbanden, medan
verksamheter skär igenom förband och skulle kunnatvärssom som

med ekonomiska mått, intestyras tillräcklig uppmärksamhet.ägnas
Bland kan Försvarsmakten centralt inte redovisaannat de totala
driftkostnadema fördelade på mark, anläggningar och lokaler.

Verksamhetsindelningen i Försvarsmaktens redovisningsplan
utvisar inte vad produktion för krigsorganisationenär och vadsom

kostnader för produktionsapparaten.är T.ex. innehållersom
verksamheten "Personalutbildning" både nivåhöjande utbildning av
officerare, vilket produktion för krigsorganisationenär ofñcerama

krigsförbandsresurs ochutgör administrativ utbildning civilen av
personal för den fredstida produktionen. Ett exempelannat är
verksamheten "Anskaffning förnödenheter" både innehållerav som
anskaffning krigsmateriel och produktionsmateriel.av

Exemplen illustrerar ledningssystemets fokusering påatt
krigsförbanden kaderorganiseringen produktionen detsamt görav
svårt ekonomiskt styrbaravgränsa produktion.att

13.1.4 Blanda produktion och krigsorganisation
omöjliggör mätning

Försvarsmaktens yttrande ESO:s produktivitetsstudieöver Ds
1995: 10 tydligt exempel på hurär Försvarsmakten blandar ihopett
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produktivitetdärmed ocksåochkrigsorganisationochproduktion
effektivitet,används begreppenföljandeeffektivitet. detoch I

begreppetvilka ställsochförmågakvalitet, motsynonymt,nytta

produktivitet.
begreppetdefinitionESO:sFörsvarsmakten ifrågasätter av
utbildadeantaletoutput-måtten:användaoch deproduktivitet

krigsförband. Försvars-antaletochantalet flygtimmarvärnpliktiga,
beroendei arméproduktiviteten"Kanmakten skriver: varaansesen

tjänstgörings-utfördaellervärnpliktigautbildadeantaletenbart av
nejmedFrågan besvaraskostnaderna"tillrelaterat ettdagar

kanintepå begreppetså säga"medeftersom nyttasnäv synenman
får förkrigsförbandeffektivahurnågonting allsjust manom

pengarna".
Försvarsmakten sinyttrandet byggerpunkt ipunkt efterPå

ikanintekrigsförbandetspå mätasargumentation tennernyttaatt
Nedanflygtimmar.antalvärnpliktiga ellerutbildadeantal gesav

argumentation:exempel på denna
Gulf-kriget utbildadevärderas iintekanstyrkeförhållandena i-

soldater,

krigsorganisationens behov,tillhänsynESO intetar-
antalutbildning tillfrågeställningen bör rätträttgesvara:-

kostnad,värnpliktiga till lägsta
värnpliktigaantaleteftersomhar förbättratsproduktivitetarméns-

verkliga behovet,till dethar anpassats
måttendavärnpliktigaantalESO hadet orimligtär att somsom-

på nytta,
mycketförsvarsanslagsatsadevärdera ärrätt nyttanatt enav-

tillförmått bidrauppgift. ESO har inteoch komplexomfattande
metodikutvecklauppgiftenden angelägna att som geren
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användbara resultat,

studien inte den använda flygtiden kommit tillger svar om-
nytta.
det sig självt mätverktyg inte registrerarsäger att ett nyttasom-

någonting flygtid kan komma till de osannoli-änannat mestav
ka resultat,

lika lite "värdet" armé kan utifrånenbartmätassom av en-
antalet soldater kan "värdet" flygvapen enbartett mätasav
utifrån antalet producerade flygtimmar.

Samtliga strecksatser exempel på produktivetsmät-är attovan
ningarna blandas med bedömningar krigsförbandenssamman av
effektivitet "nytta". ESO har i sin studie långt inledandeett

effektivitets- och produktivitetsbegreppen ochresonemang om
dessa på. Av detta framgårsätten tydligt ESOmäta medatt att

produktivitet den löpande produktionens produktivitet och attavser
denna byggs produktivitetsutvecklingen i försvarsmaktensupp av
alla olika produktionssystem, vämpliktsutbildningen är ettvarav av
de ESO:s mått indikatorer på produktivitet-största systemen. är
sutvecklingen och syftar inte till värdet elleramiémätaatt av en

flygvapen. Krigsorganisationens behov, utbildning tillett rätt rätt
antal värnpliktiga och den använda flygtiden kommit till nyttaom

effektivitetindikatorer på effektivitet. Bådeär och produktivitet
behöver för de skall kunna måste de hållasmätas att mätasmen
isär.

ESO arbetar med indikatorer på produktivitetsutveckling.
Använda produktivitetsmått tyder på produktivitetsminsk-stora
ningar bl.a. i vämpliktsutbildningen. Dessa minskningar gäller

antalet utbildade värnpliktiga centralt för effektivite-oavsett ärom
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inte.ellerförsvaretiten
påutvecklatskvalitetkrigsförbandensFörsvarsmakten attmenar

dettakostnadsfördyringar. För argumentmotiverar attsättett som
krigsförbandenstillkopplingbör görasrelevantskall envara

dettaochökatförmåganvisa attmåsteFörsvarsmakten attförmåga.
denhosliggerBevisbördan partutbildningen.ikräver resursermer

Försvarsmaktenproduktivitetsutveckling.negativuppvisar ensom
därtillochförmågeökningmätbarnågonpåvisakunnatintehar

resursbehov.ökatkopplat
ESO.kostnadsbaser använtsdekritiserarFörsvarsmakten avsom

helatillvärnpliktigautbildadeantalrelateradesESO-studienI
l.hpodåvarandedriftskostnaderarménsdelarrespektive av

helatillmotsvarandepå sättrelateradesflygtimmarAntalet
kanVaddriftskostnader. mätasflygvapnetsdelarrespektive somav

Värnpliktig".för"ställkostnadenFörsvarsmaktenenligt är en
dagpenning,såsomvämpliktskostnademadirektadeDärmed avses
utrycknings-hyressättning,familjebidrag,hemresor,logi,kost,

fallit:punktpå dennaproduktivitetenManbidrag, attangerm.m.
stigitharvärnpliktsförmåner avsevärtförkostnadernaökade"De

dessafångaskallpriskompensationdensnabbare uppän som
kostnadsökningar". .

iinkluderasskallkostnaderna ettdirektadeendast pro-Att
Ensida.Försvarsmaktensfrånmissuppfattningåttduktivitetsm är en

mått. Detofullständiga tvärtomärskullekonstruktionsådan ge
förmåttetiinkluderaskostnader attindirektaviktigt ävenatt

skalloch måtteträttvisandebliskallproduktivitetsutvecklingen
inklusivekostnaderna,totaladeföranvändaskunna att pressa

realaverksarnhetsområdet. I termerföroverhead-kostnadema,
sjunkandevidforklaringsfaktorvämpliktskostnaderökade är en
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produktivitet. Däremot priskompensationsfråganär irrelevant vid
mätning produktivitetsutvecklingen. Försvarsmakten vill haav

kostnadsutvecklingkompensation för faktisk och med sådanen
användning riskerar priskompensationssystemet att motver-snarare
ka positiv produktivitetsutveckling. Att få betalt på löpandeen
räkning, dvs. för i efterhand konstaterade faktiska kostnader, är
knappast incitament för rationalisering.

ESO-studien och Försvarsmaktens yttrande denna visar huröver
viktigt det värdering produktionär ochatt värdering krigsor-av av
ganisation hålls isär. Produktivitetsutvecklingen kan förklaras av en
effektivitets- eller förmågeutveckling, de skall förmätasmen var
sig. Mått påproduktionens produktivitet respektive krigsorganisatio-

förmåga bör underlag i dialog mellan Försvarsmaktennens vara en
och Försvarsdepartementet. För detta skall möjligt måsteatt vara
båda lära sig hålla isär och hanteraparter instrumenten.att

13.1.5 Varför begreppen sammanblandas

Vid de diskussioner utredningen fört hålla isär produktionenattom
från krigsorganisationen och och dem föratt sig harstyra mäta var

synpunkt varit detta möjligt redan iatt är nuvarandeen styrsystem.
Styrsystemet matris där produktionen löper påses som en ena
ledden och programmen/krigsforbanden på den andra. All produk-
tion syftar till krigsorganisationen. Därmed belastar alla produk-
tionens kostnader krigsorganisationen. Stoppar åretsman
kostnader eller årets anslagsförbrukning utgifter i matrisen

således produktionen och tillsummerar belopp.programmen samma
Varje produktionskrona automatiskt tillgång i krigsorga-ses som en
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erhållesproduktionsleddenpåkostnadernanisationen. Skär man
program/krigsförbandsleddenpåskärningenproduktiviteten. Görs

förklararhävda.effektiviteten, tycks Dettaerhålles synsättman
skiljasvårtföreträdare harFörsvarsmaktensdelvis varför att

produktionen.krigsorganisationen från

relevantaårliga kostnadernahanden deanalys vidEn ärattger
erfordrareffektivitetenmätningproduktiviteten.för Enmätaatt av

påackumulerade värdetårdet under fleradock bedömning aven
förenklatdettaskulleredovisningstermerkrigsorganisationen. I

vid be-relevantresultaträkningenuttryckaskunna ärattsom
medanproduktivitetsutvecklingårligaproduktionensdömning av

krigsorganisatio-bedömningenförbalansräkningen relevantär av
balansräkningSkulleeffektivitetsutveckling. upprättaman ennens

skullekrigsorganisationenförochför produktionsorganisationen en
bestårtillgångarKrigsorganisationenshelt olikadessa t.ex.ut.se

produktionsor-medankrigsmateriel och befastningartill delstor av
aterie-produktionsmfredstidabestår denganisationens tillgångar av

medarbetetLEMO-utredningens sida underfrånlen. Ett argument
fastigheter. Enför krig medförsvaret inteförsvarsfastigheter attvar

fastighetsför-förs medkriget intedistinkt analys attvoremer
fastighetsbe-med delarproduktion,valtningen, är utan avsom

tillgång.ståndet, ärsom en
ocheffektivitetkrigsorganisationensfår intrycketMan att

produktivitet.produktionensmotsatsställning tillförmåga stå iantas
förmå-konsekvens högproduktivitetsutvecklingLåg avsom enses

givetvis förmågautgångspunkt kommerMed dennageutveckling.
UTFÖR:s intebegreppenutgångspunktprioriteras. är attatt

isärHålls begreppenstärker varandra.konkurrerar utan snarare
förmåga ochbådehanteringoch rationellaremöjliggörs mätning av
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produktivitet. Genom hålla isär begreppen det också möjligtatt är
uppdelning för krigsorganisationen respektiveä göraatt en av ansvar

för produktionen.

13.1.6 Förbands- och objektsorienterad styrning

Programstymingen innebär regeringen beställer antal förbandatt av
viss och beslutar materiel- och anläggningsinveste-typ störreom
ringar avseende och antal. ekonomiskaDen ramstyrningentyp är
därmed kompletterad med forbands- och objektsorienterad styrning,
vilken blivit tydligare och strukturerad i det styrsystemet.mer nya
Genom denna styrning regeringen för förbandsstruktu-tar attansvar

och objekten de med avseende på önskad försvars-är rättaren
fönnåga. Den tillämpade styrmodellen det svårt utkrävagör att

från överbefälhavaren önskad förmåga inte uppnås medansvar om
beslutade förband och objekt hindra flexibilitet undersamt att
försvarsbeslutsperioden.

Den ständiga debatten mellan Försvarsdepartementet och

Försvarsmakten huruvida "rätt" priskompensation erhållits harom
koppling till objektstymingen. Priskompensationssystemetsen

komplexitet har skiftat tiden, Försvarsmaktens inriktningöver men
har ständigt varit sådet långt möjligt skall avspegla exakt denatt
verksamhet bedrivs. Målet har varit regeringen beslutadattsom av
verksamhet skall kunna genomföras prisutvecklingen.oavsett
Priskom pensationssystemet skall hantera fördyringarna. Exempel på

tillämpning denna modell JAS-projektet. nuvarandeIärav
riskerar därmed genomförande varje beställt förbandstyrsystem av

och objekt bli överordnat den tilldelade ekonomiska Näratt ramen.
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nuvarandeistatsmakternadettillförs skerpriskompensation attutan
ellerförmågaFörsvarsmaktenssigkontrollhar överstyrsystem vare

produktivitet.produktionens

krigsorganisationstyrande13.2 En

olikaipreciseratsharkrigsorganisation"styrandeEffektmålet "en

lyder:Preciseringamastrecksatser.

ledningSkapa samladen-
krigsorganisationstänkanderiktningattitydema iFörskjut mot-

Öka styrningeneffekt påkraftemasoperativade-
försvarsgrensslagsmåletFå itag-

delarnaoperativafönnån för detillmaktbalansenFörändra-
operativt/taktiskaStärk det-

krigden imedi fredorganisationenFå överensstämmaatt-
skullebudgeteninnebärvilket inteSmalare attvassare,men-

minskas.

pengarnaförMer pang-
sid 66SOU 1995:129,

skapatillsyftadeFörsvarsmaktenmyndighetenBildandet attav
Överbefälhavarenskrigsorganisation.styrandeförförutsättningar en

möjligtdet blevstärktes ochställning attmilitärbefälhavamasoch
Enkrigsförbanden.förhelhetsansvarkrigsförbandschefemage

Försvarsmaktensinivåernade olikaförhar gjortsutvärdering

krigsorganisation.
stärktsÖverbefälhavarens harbefogenheterochformella ansvar
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Överbefälhavaren har bådeavsevärt. för operativ ledningansvar
och produktionsledning för krigs- och produktionsorganisa-samt
tionen. Beroende på hur han sin ledning kan både denutövar
operativa ledningen och produktionsledningen bli styrande.

Högkvarterets organisation och ansvarsfördelning tyder inte på
krigsorganisationen blivit styrande. Armé-,att marin- ochmer

flygvapenchefema centrala produktionsledare ochär direkt
underställda överbefälhavaren. De ingår inte krigsförbandsche-som
fer i krigsorganisationen, i fred har de vilketmen programansvar
innebär inte bara för produktionens utveckling förävenutanansvar
hur krigsorganisationen utvecklas statsmakterna angivnamot av
mål. Det de tidigare försvarsgrenschefemaär samma ansvar som
hade. Anslaget fördelat och går dämied tillär deper program
programansvariga ledningschefema i högkvarteret, precis isom
tidigare ledningssystem.

Militärbefälhavamas inflytande har stärkts de ingår iattgenom
militärledningen. Inflytandet i det långsiktiga perspektivet har även
stärkts den roll överbefälhavaren dem i framtagningengenom gav

Försvarsmaktens underlag till års1996 försvarsbeslut. Motsva-av
rande för riket samordnade operativa krav inte gällande i detgörs
kortsiktiga perspektivet 1-3 år. Inflytandet här också mindre.är
Militärbefälhavama har rollen kravställare beställareänmer av av

produktionsledningen. Genom produktionsledningamagentemot att
inte har renodlad produktionsroll har förävenutanen ansvar
krigsorganisationen, finns överlappning mellan parternasen ansvar.

UTFÖR:sEnligt enkät och intervjuer utvärderingenom av en
styrande krigsorganisation det befattningshavarens ställning iär
produktionsorganisationen framför allt hur han bedömeravgörsom
sitt inflytande. Flertalet krigsförbandschefer på samtliga nivåer
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produktionsledningsansvarbehålla respektive fåönskar få som
Krigsorgani-krigsorganisationen.ansvarsområde iderasmotsvarar

sammanslagning densålundasationens chefer eftersträvar en av
också i linje medproduktionsrollen. liggerrollen och Detoperativa

likaefterverksamhetsidé, innebärFörsvarsmaktens strävansom en
kris och krig.ansvarsförhållanden i fred,lednings-, lydnads-, och

operativaproduktionsledarroll tid från detEtt problem är taratt en
ledningssystemet inteenkätsvaren haroch taktiska arbetet. Enligt

utveckling.med krigsförbandens Dessutomgivit tid för arbetemer
förrollerna utkrävandeförsvårar sammanblandning av ansvaraven

efter lika ledningproduktivitet. Strävaneffekt/effektivitet respektive

urskiljamöjligheternakrig och fred minskaroch organisation i att
ochberedskaprespektive vadvad produktion ärär somsom

krigsorganisation.

produktionsan-chefer eftersträvarLiksom krigsorganisationens

operativtproduktionsledamaeftersträvar de centrala ansvar.svar
flygvapenchefema sig likaochFörenklat: marin-armé-, ser som

tydligareDärmed blir detoperativa militärbefälhavarna. än attsom
i nuvarande lednings-inte finns någon på central nivådet part som

produktiviteten.värnarsystem om
frågan krigsorga-genomförd utvärdering kan påEfter svaret om

besvarasLEMO-refonnennisationen blivit styrandemer genom
krigsförbandschefs-Nej. Sammanblandningenmed både ochJa av

FOA-studienförsvårar bedömningen.och produktionsledarrollema

visarförsvarsbeslutsprocessenLEMO-refomiens effekter påav
operativaoch ökat inflytande för dengjorda integrationsförsök ett

förhållande till deledningen. Inflytandet dock fortfarande iär svagt
försvarsgrenschefematidigarecentrala produktionsledamas de

inflytande.



Slutsatser172 utvärderingen SOU 1996:98av

ÖB13.3 integrerande funktionsom

tydligasteDet resultatet LEMO-reformen myndighetenär attav
Försvarsmakten bildades med överbefälhavaren högste chefsom

i fred. LEMO:s motiv för sammanslagningen åstad-även attvar
komma lika ledning i fred, kris och krig bl.a. för underlättaatt
växlingar mellan ledning i fred, kris och krig eliminerasamt att
oklarheter myndigheters och chefers befogenheter avseende denom
fredstida produktionen. frågaEn för utvärderingen syftet medär om
sammanslagningen till myndighet kan ha uppnåtts. Isägasen
enkätundersökningen till krigsförbandschefema ställs frågan om
lednings-, lydnads- och ansvarförhållandena blivit tydligare. Frågan

besvaras flertalet med och därmedJa har LEMO:s motivettav av
för sammanslagningen i huvudsak uppnåtts. resultatstymings-I ett
perspektiv det dock svårt utvärdera sammanslagningen enbartär att
utifrån detta motiv.

Utvecklingen effektiviteten och utformningen Överbefäl-av av
havarfunktionen hänger ihop. Effektivitet innebär förenklat att
skapa optimal krigsorganisation i förhållande till ställdaen
uppgifter och tilldelad ekonomisk Genom slåattram. samman
myndigheterna inom huvudprogrammen tilll-4 Försvarsmakten och
därmed cheferna för annén, marinen och flygvapnetgöra under-
ställda överbefälhavaren i fred, förbättrades förutsättningar för att

Överbefälhavarfunktionenoptimera Försvarsmakten helhet.som
den funktion skall integrerautgör delarna. Genom överbe-attsom

fälhavaren myndighetschef funktionen integrerande utåtär är
statsmakterna. dettaFör skall ha något värde förutomgentemot att -

den förenkling det innebär underlag bara inhämtas frånatt en
instans måste dock Överbefälhavarfunktionen integrerandevara-
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fallet.så blivittveksamtinom Försvarsmakten. Det äräven om
tveksamhet:dennaanledning tillFöljande indikatorer ger

Överbefälhavarens har intei högkvarteret,planeringsstabenstab,-
ochledningmellan operativavvägningsrollnågon reellgivits
ochsammanställnings-harproduktionsledning utan mer en

samordningsroll,
chef"avvägningsstab" ochöverbefälhavarensAvsaknaden enav

i militärled-frågor hamnartill allaför högkvarteret leder att
mellan den"döma av" delsskalldär Överbefälhavarenningen

dels inom dessaproduktionsledningen,ledningen ochoperativa

båda ledningsfunktioner.

uttryck för armé-,högkvarteretchef förAvsaknaden är attav en
direktföre-frågor villflygvapenchefen i allamarin- och vara

därmedsmått hamnarStortför överbefälhavaren.dragande som
på överbefälhavarens bord,

och, kanskechef för högkvarteretAvsaknaden än mer,av en
tillproduktionsledare ledersammanhållandeavsaknaden enav

organisa-går ensad ledning iintedet från högkvarteret utatt en
tionen.

Överbefäl-Överbefälhavaren i alla frågor.beslutandedenär parten
dock inte ha byggtstyckshavarfunktionen i ledningssystemet upp

Överbefälhavarens avdömningfunktion.stark integrerandesom en
kännetecknarunderlag, vilketoberoendesker tillgång tillutan eget
och har barahänvisade tillfederationer.ledare för De är parterna

i in-underlag. Denutifrånavdömande funktion parternasen
starke överbefälhavarenformelltternationella jämförelser ser

kan därför ifrågasät-Detsåledes stark i ledningssystemet.mindre ut
Försvarsmakten.uppnås iverkligenönskad integrationtas om
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Slutsatser13.4

Utvärderingens slutsatser sammanfattas i sju punkter:

Styrsystemet har avseenden utvecklats riktningi vissa i mot
LEMO-reformens ledande effektmål "en styrande krigsorganisa-

tion"

Bildandet myndighet, Försvarsmakten, och den förändradeav en
har resulterat ökade, minskade,styrningen inte i utan snarare

möjligheter för statsmakterna och kontrollera Fatt styra örsvars-
makten

Bildandet samlad F örsvarsmakt förstärker traditionen medav en
Försvarsmakt till innehåll, själv samtidigtsitt sigstyren som,

ÖB-funktionen utformad ledare förinternt ärsom mer som en
federation integrerande funktionän som en

Regeringens förbands- och objektsvisa innebärstyrning en
detaljstyrning har någon klar koppling till Försvars-intesom
maktens förmåga. Styrningen leder till den ekonomiskaatt

riskerar bli underordnad objektstyrningen,ramstyrningen att ett
förhållande har påverkats LEMO-reformenintesom av

Resultatmått effekt form förmåga och produktivitet saknasi av
och Försvarsmaktens ledningssystem försvårar mätning
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såvälvilket V1 90ifred, kris och kriglika ledningSträvan efter
ochbedömningenutgick från försvårarLEMO-utredningensom

försvarsfärmåga respektiveförutkrävande pro-av ansvar
produktionenduktivitet i

LEMO-utredningensenligtharHögkvarteret inte integrerats
liggerBl.a.ochförslag intentioner.regeringens programansva-

till följdhar fåttproduktionsledningarna. Dettahoskvar attret
påföljdengamla medlagts detIedningssystemet ovanpådet nya

avskiljt frånoch svårtydbartkomplext insynänsystemett mer
LEMO-reformen.föreoch styrning än

riktningutvecklats ivisarUtvärderingen motatt styrsystemet
krigsorganisa-styrandeeffektmål "enLEMO-refonnens viktigaste

liksominflytandefått ökatoperativa ledningen hartion". Den ett
Krigsorganisationenkaderorganiserade krigsförband.chefer för sätts

dockstyrning. harstatsmaktemas Dettaökad grad i föri centrum
ochmöjligheterstatsmaktemastill ökainte bidragit att styraatt

för resultatstyra Försvars-Försvarsmakten. Underlagkontrollera att
inteIedningssystemetsamtidigtfönnåga saknasmaktens som

produktiviteten.hanterar styrningen av
bortkrigsorgansation"styrandeEffektmålet "en strävanutgör en

inte klartförvaltningstänkande där detfrån gammalt attett var
finnsi verksamheten. Dennadet centralakrigsförbanden strävanvar

bakomverksamhetsidé, den liggeruttryckt Försvarsmaktensi

styrmodell.bakom regeringensoch den liggerkadersystemprincipen
uppnåförorganisation och ledningssystemMålet riktigt attär men

vadGränsen mellanmindre lyckad.målet bedöms ha blivit ärsom
suddatskrigsuppgift harberedskapproduktion och vad ut.ärsom
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För kunna denna organisation krävs det mätinstrument föratt styra
kunna bedöma krigsorganisationens effekt och effektivitetatt samt

produktionsorganisationens produktivitet. I dagsläget finns inte
några sådan mätinstrument för den politiska nivån. Bildandet av
Försvarsmakten och det införda har därmed förstärktstyrsystemet
traditionen med Försvarsmakt till sitt innehåll, sigstyren som,
själv. Samtidigt har uppnått ytterligare nackdel förman en
politikerna överbefälhavaren ha fått integre-attgenom synes en
rande funktion. Relationema mellan försvarsgrenschefema, som
tidigare tydliga för politikerna, dolda inom förärvar nu ramen en

myndighet, samtidigt försvarsgrenschefsfunktionengemensam som
i finns kvar med sitt gamla innehåll.stort sett

Bildandet myndigheten Försvarsmakten skapar förutsättningarav
för styrande krigsorganisation. Det gamla ledningssystemeten mer
med starka självständiga försvarsgrenschefer i anné-,styrsom
marin- och flygvapenspecifika med både ochprogram, prograin-
produktionsansvar, lever dock kvar det ledningssystemet. Detnya

ledningssystemet har därmed lagts ovanpå det gamla mednya
påföljden komplext och svårtydbart Eftersomett system. strävan är

lika ledningsförhållanden skall råda i krig, krisatt och fred anser
krigsförbandschefer på samtliga nivåer i krigsorganisationen detatt

naturligt de harär produktionsansvaret.även I dettaatt system
gäller det för de centrala produktionsledama hävda sigatt som
operativt kunniga för få behålla och produktionsled-att program-
ningsansvaret. Sammanblandningen roller försvårar utkrävandetav

för effekt och effektivitet leder till avsaknadsamtav ansvar av en
renodlad central produktionsledarfunktion värnarsom om pro-
duktiviteten. Därmed kan efter lika ledning isäga att strävanman
fred, kris och krig försvårande faktor vid utvecklingenär en av
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ledningssystemet.
princip föralternativroller kansärskiljandeTydligt envaraav

ochstyrningstatsmaktemasunderlättaskullestyrningen. Det
isärhållsproduktionsorganisationenrespektivekrigs-kontroll om

pårikta kravkan dåStatsmaktemaansvarsmässigt.stymings- och
krigsorganisationenförföreträdarnaförmåga tillförsvarsmaktens

produk-företrädarna förtillproduktionsproduktivitetpåoch krav
produktivitetsstyming,respektivefönnåge-sådantionen. En

ochkan kompletteraramstyming,ekonomiskmedkombinerad en
objektsvisaochförbands-nuvarandedenviss måni ersätta

styrprincipemariktningi dennautvecklingstyrningen. En av
innehålltill sittdefinierasproduktionsorganisationenförutsätter att

frånfristående För-kapacitet,statsmakterna byggeroch att upp
fönnåga.Försvarsmaktensoch analysmätningsvarsmakten, för av

integre-pårollfördelningenVidare måste sättgöras ett ger ensom
rad ledning.

UTFÖR:s styrningenavseendesituationdagensmeningEnligt är
alternativharstyckettillfredsställande. Iinte presenterats enovan

Ställnings-Försvarsmakten.styrningenframtidaprincip för den av
stymings-alternativaeventuellt andraochdennatagande till

principer kommer görasatt senare.

FörsvarsmaktenVem styr

militäradetstyrninggrundmodellen förkonstitutionellaDen av
betänkande. Enolika i dettapåbelystsförsvaret har sätt genom-

bildutvärderingenbakgrundgrundmodellengång mot ger enavav
Försvarsmakten.egentligenvilkaeller styrsomav vem
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Inför försvarsbeslut 1996 det tydligt statsmakterna harär att
för den säkerhetspolitiska analysen och bedömningamaansvar samt

Försvarsmakten har för den militärstrategiskaatt analysen.ansvar
Det finns synpunkter på Försvarsmakten ibland sig i deatt ger
säkerhetspolitiska bedömningama, överlag förefaller aktörernamen
hålla sig till grundmodellen.

Statsmaktema formulerar och fastställer de säkerhetspolitiska
och försvarspolitiska målen uppgifterna för det militärasamt
försvaret. Försvarsmakten föreslår försvarsmaktsstrukturer som

uppgifterna och statsmakterna fattar beslutmotsvarar om en
försvarsmaktsstruktur och ekonomisk nivå. I detta led uppståren
det stymingsglapp för statsmakterna identifierat iär utvär-som
deringen. Stymingsglappet innebär statsmakterna inte baraatt styr,
mål, uppgifter och ekonomisk försvarsmaktsstruk-ävenutanram

avseende ochturen antal olika förband. Statsmaktema hartyp av
dock svårigheter bedöma Försvarsmaktens innehåll påatt om
förbandsnivå ställda uppgifter. Detta gäller både imotsvarar
styrningen och uppföljningen. praktikenI det dämied Försvars-är
makten innehållet statsmakterna på sigstyrsom tarmen som

för detsamma. Vid bildandet Försvarsmaktenansvaret blevav
stymingsglappet tydligare endastän Försvarsmakts-att ettgenom
förslag istället för tidigare, försvarsgrenpresenteras ettsom per

Överbefälhavarensmed yttrande. Traditionen med försvarsmakten
till sitt innehåll sig själv förstärktes därmed.styrsom
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Bilaga l

UTFÖR:s arbeteochuppdragAllmänt om

chefenregeringenbemyndigadejanuari 1995beslut den 12Genom
tillkallaGThage Peterson,Försvarsdepartementet, attför en
utvärderinguppföljning ochgenomföraförutredaresärskild att en

inom Försvars-strukturförändringarpågåendeochgenomförandeav
verksamhetsområde.departementets

belysatill199514direktivensyftar, enligtUppdraget att om
kostnaderverksamhet,påeffekterdvsuppnåtts,resultat haravsedda

påeffektervilkautvärderaingåruppdragetoch kvalitet. I även att
fått.strukturförändringamaorganisationmyndigheternas somm.m.

verksam-påeffekternapåpekarellerutvärderingen visarOm att
strukturföränd-medintentionerstatsmaktemasfrånavvikerheten

ochavvikelsematillorsakenanalyseraskall utredarenringama,
ochmåluppfyllelseförbättraråtgärdertillförslaglämna som
ochdokumenterautredarenskallSlutligeninriktningen.korrigerar

strukturförändring-förval arbetssättochorganisationutvärdera av
på resultatfåttvalda arbetssättetdeteffektervilka avsamtarna

omstruktureringarna.
departementschefentillkalladebemyndigandedettaMed stöd av

sakkun-SomJeding.generaldirektören Larssärskild utredaresom
Ann-SofieochHeijerBirgittadepartementsrådenförordnadesniga

departementssekreterarenochOhlssonplaneringschefen DanLöth,
förordnatsföljandeVidare har experter:Palm.Katrin Westling som
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revisionschefen Inge Danielsson, organisationsdirektören Marja
Lemne, fil kand Björn Sylvén, departementssekreteraren Ulrika
Lindström, Svante1 Kristensson,överste avdelningschefen Svengr.

Åkersten,Rune Frid, pol Christer fil kand Anders Bauer ochmag
departementssekreterare Erik Kärnekull. Dan Ohlsson entledigades
i samband med utnämning till statssekreterare och Katrin Westling
Palm förordades i samband med utnämning tillexpertsom
biträdande kronodirektör.

Till sekreterare förordnades ekon dr Arne Granholm huvudsek-
reterare, avdelningsdirektören Kristina Eklund och ämnessakkunni-

Sten Johansson. Den har tjänstgjort i FN-uppdragge senare
september 1995-april 1996. Till biträdande sekreterare förordnades
Lena Niesink.

Utredningen har antagit Utvärderingen försvaretsnamnet av
UTFÖR.ledning och struktur

Utredaren och de sakkunniga vissa harsamt experterna t.o.m.av
juni 1996 haft 11 sammanträden. Vidare har utredaren och
sekretariatet gånger5 medsammanträtt Försvarsdepartementets
chefer med information utredningsläget.om

Chefen för Försvarsdepartementet förordnade den januari22
UTFÖR:sföljande ingå i referensgrupp föratt militärapersoner

lednings- och organisationsfrågor:
Per Borg, f.d. generaldirektör

generaldirektör Hans Dellner
f.d. generaldirektör Ingvar Ehrling

generallöjtnant Lars-Erik Englund

general Bengt Gustafsson

l Stefanöverste Fureniusgr.
generalmajor Krister Larsson
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Myhlbackgeneraldirektör Lennart
NordbeckGunnargeneraldirektörf.d.

Lars-Bertil Perssongeneraldirektörf.d.

Rudberg.viceamiral Per
Delargånger.31996juni sammanträttharGruppen avt.o.m.

förharunderlagsmaterial presenteratsutredningens somgruppen,
kanintegivetvissynpunkterocherfarenhetermed sigdelat menav

slutsatser.utredningensföransvarigagöras
konsulter10-talharochsekretariat även ettexperterUtöver

tillknutnahistorikeranlitatsspecialområdenolika samt treinom

Militärhögskolan.
muntligapådokument,studiumpåbyggtharUtvärderingen av

berördamed deöverläggningarpåochenkäterpåintervjuer,

ledningar.myndigheternas
6publiceringenpåinriktatsharutredningenPlaneringen avav

följandehandi förstainomantalochbetänkanden rapporterett
områden:

SOUdecember 1995publiceradesmålLEMOzsanalys somav-
1995:129

stymingsfrågor,-
försvarsfastigheter,-

personal,avveckling av-
besparingseffekter,ochgenomslagomstruktureringamas-

metod,LEMO-refonnens-
ägarstyming,ochuppdrags--

konkurrensutsättning.ochbolagisering-
medmed1996sitt arbete rapportavslutaberäknasUtredningen en

organisa-ochstyrningförsvaretsavseendeförändringartillförslag

tion.
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Bilaga 2

överbefälhavaren internationell jämförelsei

Norge

Forsvarschefen.benämns överbefälhavarenI Norge

fredAnsvar i
planering istab förOverkommandoForsvarets är en gemensam

fyra generalinspektörema.fred och i kris. denna ingår bl.a. deI

Forsvarschefen.lyder de två regionala stabema underDessutom

Omorganisation planerasForsvarschefen har begränsat inflytande.

skulleSverige. Genom dennaliknande den genomförts isom
ochförsvarsgrenschefemaForsvarschefen stärkas på bekostnad av

ÖB:s. organisationen skallfå liknande Skillnadenställning är atten
NATO-strukturen.inordnas i

krigAnsvar i
kommandosystem.Efter beslut gäller NATO:s

Danmark
Även Forsvarschefen FC.överbefälhavareni Danmark benämns

fredAnsvar i
alla myndigheter i armén,Forsvarschefen har full befälsrätt över
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marinen och flygvapnet de myndigheter harsamt stöttaattsom
Ävendessa. försvarsgrenamas materielkommandon ung. FMV

lyder under FC. FC får till major och då endast majorutnämna upp
Övrigagenomgått FAK motsv. MHS. befordrassom av

försvarsministern. danske försvarsministernDen kan ingripa i de

danska försvarsmyndigheternas väl och på intesätt ärettve som
ÖBmöjligt i Sverige. FC något med avseende påär änsvagare

innehållet i myndighetsbegreppet.

Ansvar krigi
FC kan efter bemyndigande från Försvarsministern överlåta den

operativa ledningen till Chefen for Försvarets Operative Styrker.
Efter beslut gäller NATO:s kommandosystem.

Finland

FinlandI benämns överbefälhavaren Kommendör.

Ansvar fredi
Kommendören för ledningen och tillsynen försvars-överansvarar
makten. Försvarsmakten har i omfattning denstort samma som
svenska, dock inklusive försvarshögskolan. Kommendören direktär
underställd presidenten i militära kommandomål. Den finländske
kommendörens ställning bedöms den svenske överbefäl-änsvagare
havarens.

Ansvar krigi
Kommendören för ledning stridskraftema.ansvarar av



Bilaga 1852SOU 1996:98

Storbritannien
Chief ofÖverbefälhavarenmotsvarighet tillStorbritanniens är

Staff CDS.Defence

Ansvar fredi
arbetarledningsnivå. Hanpå politiskCDS främste militärendenär

för-ingår ipremiärministern. CDSochförsvarsministernnära
hanpå nivå, har Permanentoch bredvid sig,svarsministeriet samma

för försvars-PUS, harDefenseUnder Secretary for som ansvar
drottningen.formellt Denbefälhavaremaktens ekonomi. Högste är

ochställningstarkareÖverbefälhavaren harsvenske meren
CDS.vittgående befogenheter

Ansvar krigi
North-högkvarteret iledasoperationer kommerNationella att av

kommando-NATO:sEfter beslut gällerwood fr.o.m. juli 1996.l

system.

Tyskland
Överbefälhavaren generalinspektören.Tysklandimotsvaras av

fredAnsvar i
Generalin-försvarsministeriet.ingår iGeneralinspektörsfunktionen

ochmilitäre rådgivareförsvarsministems främstespektören är
försvarsgrensinspektörema.förhållande till"primus inter pares" i

fred. Iförsvarsministern iöverbefälhavareRollen utövas avsom
politiskpåtagligPolitik", dvs.Tyskland gäller "Primat der en

generalinspektörenssökt stärkaharstyrning försvaret. Manav
inte iförsvarsgrensinspektöremaförhållande tillställning i men
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förhållande till ministern.

Ansvar krigi
I krig förbundskanslem "die Befehls- und Kommandoge-tar över
walt". Efter beslut gäller NATO:s kommandosystem.

Frankrike

Frankrikes motsvarighet till Överbefälhavaren CEMA.är

Ansvar fredi
CEMA ansvarig för den operativa planläggningen och operativaär
verksamheten ungefär det tidigare huvudprogram i Sverige.4
CEMA har begränsat inflytande materielanskaffning, organisa-över
tions- och personalförändringar. Varje försvarsgrenschef CEM

själv inför försvarsministern. Man CEMAöverväger attansvarar ge
inflytande budgetprocessen ingetstörreett över ännu ärmen

Överbefälhavarenbeslutat. har därmed betydligt befogenheterstörre
sin franske kollega.än

Ansvar krigi
CEMA operativ chef direkt under presidenten. Efter beslut gällerär
NATO:s kommandosystem.

Schweiz

Ansvar fredi
Försvarsdepartementet och högkvarteret integrerat med departe-är
mentschefen högste chef. Under honom lyder generalstabsche-som
fen, arméchefen, flygvapenchefen och motsvarande GD för FMV.
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krigAnsvar i
ÖB. SenasteparlamentetVid krig eller krigsfara kan utse en

ÖB 1939-1945.hade Generalgången Schweiz varen

USA

the JointChairman oföverbefälhavarenUSA:s motsvarighet till är

Chiefs of Staff CJCS.

Ansvar fredi
uppgiftStabensden staben.CJCS ansvarig för styrningär av egna

tillrådgivareCJCS främste militärebl.a. strategisk planering.är är
ochprioriteringar,bl.a.presidenten. Rådgivningen programavser

i jämförelseformella befogenheterbudget. CJCS har därmed ringa

med överbefälhavaren.

krigAnsvar i
styrkor. HanCJCS ledning stridandeinte någon militär överutövar
presidenten,fungerar kommunikationslänk mellanistället som en

Efterför krigsförbanden.Secretary of Defense och befälhavama

NATO:s kommandosystem.beslut gäller

Ryssland

överbefäl-generalstabschefenNormalt betraktas ryskedensett som
landet.militära befälet ihavare försvarsministern det högstaärmen

fredAnsvar i
tillplaner, förslagGeneralstabens uppgifter bl.a. utarbetaär att

underrättelsemilitärdoktrin, genomföra operativa ledning, militär

och spaning.
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Ansvar krigi
Presidenten den högsta ledningen de väpnade styrkorna.utövar över
Den direkta ledningen försvarsministern och generalsta-utövas av
ben huvudorganet för den operativa ledningen.utgör

Polen

Chefen för generalstaben C Gst fungerar överbefälhavare isom
fred i krig det presidenten eller den hanär utser.men

Ansvar fredi
C Gst operativt ansvarig och ansvarig för krigsplanläggning.är
Generalstaben del försvarsministeriet. Under försvarsminis-är en av

finns C Gst på nivå antal vice försvarsmini-tern ettsamma som
På områden personal och materielstrar. andra delarärsom av

ministeriet föredragande. Försvarsbudgeten sammanhålls civilav en
vice minister.

Ansvar krigi
ÖBPresidenten eller den han i krig.ärutser

Ukraina

Högsta ledningen försvaret i fred generalstabschefenutövasav av
C Gst.

Ansvar fredi
Generalstaben del försvarsministeriet. C Gst tillikaär viceären av
försvarsminister.

Ansvar krigi
ÖBPresidenten i krig.är
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organisationHögkvarterets

betänkandeLEMO:s förstaverksamhetsområdena enligtDe tre
organisering hög-första Förslaget tillutgjorde grunden för det av

nedan.förslag återges i bildenkvarteret. LEMO:s ursprungliga

ÖB

Centraltkansli
internrevision-
juridik-
information-
registratormm-

l
ProduktionsledningProgramledningOperativledning

Plan Ek MFV GemUnd OP Stöd Stud A

beslutades riksdagenorganisationsindelningDen överens-som av
yttrandeförslag, överbefälhavarensstämde med LEMO:s förändrade

organisationsindelning återgesoch regeringens proposition. Beslutad

nedan.
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ÖB

Av Intern
revision

l l l
Operationsledning Arméledning Marinledning Flygvapenledning

l

Underrättelse- Gemensamma
ochsäkerhetstjänst funktioner

personal- organisation-
MAL-
ekonomi--juridik
information-

Den centrala ledningen i Försvarsmaktens högkvarter är nu
uppbyggd enligt bilden där de tidigare försvarsgrenschefemaovan,
återfinns på nivån under överbefälhavaren. Avvägnings-närmast
funktionen benämnd planeringsstaben och denär gemensamma
funktionen för staben. Det enda skiljer nulägetgemensamma som
från propositionen enheten för ekonomi inte ligger iär att gemen-

staben i planeringsstaben.utansamma
Det intresse jämförelse med organisationen föreär göraattav en

LEMO-reformen för få bild vilka faktiska organisatoriskaatt en av
förändringar den ledningencentrala skett bildandetav som genom

högkvarteret.av
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Jämförelsenseptember 1993.första görsbildades denHögkvarteret
utgjordedå denna1991/92,fannsorganisationdenmot som

organisationentidigareförändringsarbete. DenLEMO:sgrunden för
nedan.bildenförändringarna illustrerasoch av

1991/92. DefannsstreckheldragnamedOrganisationsrutor
pilar.linjer och Denmed streckadeskett markerasförändringar som

staber;fyraLEMO-reformenförebestodcentrala ledningen av
fyra staberFlygstaben. DessaMarin- ochArmé-,Försvars-, var

myndigheterförkoncemledningarutgjordemyndigheter ochegna
arméför-ledningoperativfyra huvudprogrammen;inom de mm.,

flygvapenförband.marinförband ochband,

LEMO-reformeninträffat medorganisatoriska förändringarDe som
följande:är

Överbefälhavaren
Överbefälhavaren myndighet,påbenämningentidigare dels envar

Operativhuvudprograminompå delprogram 4.1dels benämning
ÖB ingick i För-påbenämningoch delsledning sompersonenmm

benäm-överbefälhavarenLEMO-reformen blevMedsvarsstaben.

chef.Försvarsmaktensfunktionenpåningen som

Planeringsstaben
överbefälhavarensbildadeförsvarsstabenPlaneringsledningen i

DåPlaneringsstaben.benämndi högkvarteret,avvägningsfunktion
centraladenförändringenviktig roll ifunktion spelardenna aven

omstöpningenstuderadet intresseledningen närmareär att avav
planeringsstaben.tillplaneringsledningen
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Planeringsledningen i FST Planeringsstaben i HKV

Plan Studiesektionen Strategiavdelningen

Plan 2: Programplanerings-sek- Planeringsavdelningen
tionen

Plan Analys- och organisa- Controlleravdelningen
tionsutvecklingssektionen

Plan Ekonomisektionen4: Funktionen ingår i controller-
avdelningen

Studiesektionen, med övergripande för perspektiv-ett ansvar
planearbetet, och programplanesektionen, med övergripandeett

för programplaneringen, bildade strategiavdelningenansvar
respektive planeringsavdelningen. Planeringsavdelningens uppgifter
utökades främst fick för Försvars-ävenattgenom man ansvar
maktens anslagsframställan. Anslagsframställningar lämnades
tidigare respektive huvudprogram. Perspektivplanen ochav
programplanen sedan flertalet år tillbaka doku-var gemensamma
ment.

Den enhet framför allt bytte utformning vid övergångensom
controlleravdelningen.från planeringsledning till planeringsstab var

De tidigare analys- och ekonomisektionema bildade controlleravdel-
ningen. Uppgifterna dock inte desamma. Inrättandetär av en
controllerfunktion hänger med den budgetprocessensamman nya
och regeringens övergång till resultatstyming. Flertalet statliga
myndigheter har i samband härmed inrättat controllerfunktion.en
Dess uppgift utveckla myndighetens resultatstymingär och
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liggerårsredovisningFörsvarsmaktensföruppföljning. Ansvaret
Årsredovisningar tidigareupprättadesfunktion.därmed på denna

övergripandeocksåharControllerfunktionenhuvudprogram. ettper
intemredovisning.ochmyndighetensför extern-ansvar

arbets-enligtarbetade,planeringsledningFörsvarsstabensI
planerings-högkvarteretsI41från hösten 1991,material personer.

resursförstärkning harNågonockså 40stab arbetar personer.ca.
och någonavvägningsfunktionenbildandetskett vidsåledes inte av

avsikten.sida varitFörsvarsmaktensfrånhar heller intesådan
ochhögkvarteretroll iprojektledandePlaneringsstaben har en

själv-förenheter.övriga Resurserstöd göraarbetar med attav
vadenlighet mediplaneringsstaben,analyseriständiga angavssom

huvudav-jämförelse med denmycket knappa. Ipropositionen,i är
föreslogursprungligenLEMO ärprogramledningdelning för som

sinmindre iplaneringsstaben,avvägningsfunktionen,nuvarandeden
framför allttillberoendeförhållandemedomfattning och större

produktionsledningama.

Operationsledning
högkvarteretiledningarnade fyraOperationsledningen utgör en av

dåproduktionsledningamadeställninghar än tremen en annan
ochverksamhetenoperativaleda denbåde omfattar attattansvaret

förband, staber,Försvarsmaktsgemensammaproduktionsleda vissa
överbefälhavarensoperationsledningenChefen förskolor ärmm.

ställföreträdare.
denochingår ledauppgifteroperationsledningens avvägaI att
denoperativa order,ivilkenverksamheten,operativa omsätts
in-ochfredsbevarande insatserplaneringen,operativa annan

och PFP.ESKför FN,verksamhet inomternationell ramen
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Operationsledningen skall också leda och producera operativa
lednings- och underhållsförband, skolor och andragemensamma
Försvarsm aktsgemensamma förband.

Operationsledningens uppgifter i huvudsak desamma föreär som
bildandet högkvarteret.av

Produktionsledningama

De försvarsgrensstabema operationsledningen i för-tre samt
svarsstaben bildade de fyra centrala produktionsledningama. Vid
bildandet högkvarteret förlorade dessa framför allt funktioner tillav
den staben. Tidigare hade varje stab enheter förgemensamma egna
bl.a. personal, MAL och infonnation. Dessa lyftes bort och slogs

Övrigaihop. för studier, planering och produktion liggerresurser
i huvudsak kvar på produktionsledningama. Det med stödär av
produktionsledningarna planeringsstaben utarbetar Försvars-som
maktens perspektivplan, programplan, anslagsframställan och års-
redovisning, för de viktigaste dokumenten tillnämna regeringen.att

Produktionsledningama har för de regering-ansvar program som
Försvarsmakten med på årsbasis. föreslårDe ochstyr verkställeren

den produktion skall bedrivas inom respektive Varjesom program.
produktionsledning utom operationsledningen organiserad iär en
produktionsavdelning och program Annéledningen ochen
flygvapenledningen har varsin centralavdelning flyg-medanäven
vapenledningen har speciella avdelningar för flygsäkerhet, väder-
tjänst mm.

Produktionsledningama arbetar med både och produk-program-
tionsplaneringen, där programplaneringsarbetet i förslagutmynnar
till produktionsuppdrag Produktionsledningamaper program.
lämnar underlag till Perspektivplanen, Försvarsmaktsplanen,
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förharårsredovisningen. Deochanslagsframställan upp-ansvar
förnivå ochoch lokalregionalmeddragsdialogema ansvarar

ekonomin. Delöpandeoch denproduktionsuppdragen ansvarar
materielverk.läggs på Försvaretsuppdragför alla deäven som

detaljeradedetansvariga förProduktionsledningama är mer
krigsförband,utvecklingkrigsorganisationsarbetet i termer avav

taktik,utvecklingmedmaterielsystemochledningssystem samt av
finns detSåledesoch utbildningssystem. ävenledningsmetodik

krigsorganisa-balansgång mellanproduktionsledningamainom en
produktionsledning.ochförmågationens

programfunktionenuppsplittringenprincipfrågaviktigEn är av
förslagursprungligaLEMO:sIproduktionsledningama.på de fyra

huvudav-samlad iprogramverksamheten,funktion,denna envar
propositionregeringensochförändrade förslagLEMO:sdelning.

avvägnings-sigsin utformningså tydliga iinte1992/93 är av vare
propositionenkanSåledesproduktionsledningen.funktionen eller
inriktning ochskall haavvägningsfunktionentolkas att sammasom

programverksamliet, eftersomtillLEMO:s förslagomfattning som
inriktningochsamordningavvägning,för analys,den skall avsvara

avvägningsfunktionentolkasocksåverksamheten. kanDen attsom
medarbetaden skalleftersomomfattningskall ha mindreen

enheter i högkvarteret.från övrigaunderlag

stabenGemensamma
bildadesledningencentralarationalisera denochsamordnaFör att
admini-föravdelningarinnehållerstabenden somgemensamma

anläggningarmark,juridik, MALpersonal,information,stration,
frivillig- ochinfonnationssystem,ochSlS samband-lokaler,och

protokollavdelning.
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Den staben skall utarbeta grundläggande principergemensamma
inom de områden ingår i staben, bl.a. har handböcker ut-som
arbetats för personal och MAL. Den staben skallgemensamma
också stödja överbefälhavaren och ledningschefema med fram-
tagning beslutsunderlag. Den staben har huvud-av gemensamma
sakligen stödjande och rådgivande roll, produk-ävenen men en
tionsroll. All produktionsledning skall dock gå via de centrala
produktionsledama så inte styrningen resursslagen såsomatt av
personal och MAL sker vid sidan i särskild ordning. sådanEnav
resursslagsstyming skulle strida principen styrning i krigsför-mot
bandstenner.

Underrättelse- och säkerhetstjänsten
Försvarsstabens underrättelse- och säkerhetsledning bildade en egen
enhet i högkvarteret under överbefälhavaren benämnd Militära
underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST. Organisationen är en
avvikelse från förslaget i LEMO:s första betänkande där under-
rättelse- och säkerhetstjänsten ingick i den operativa ledningen.
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Bilaga 4

krigsförbandKaderorganiserade

ocharménkrigsförband inomkaderorganiseradeförChefer
regementscheferochbrigad- samtunderhållsförbandoperativa är

territorialförsvarsförband.förförsvarsområdesbefälhavare
förbandensjögåendebland dekrigsförbandKaderorganiserade

ytattack-ochregeringsinstruktionenenligtmarineninom är
minkrigsavdelningen. Dessaochubåtsavdelningenflottiljen,

ubåtsflottiljen, l.,utbildningsförband förförband t.ex.ävenär
produk-någotharsåledes intevilkaminkrigavdelningama,och

tionsledningsansvar.
helikopterför-ochmarina flyg-sjöstridsförband ochtillUppdrag

chef.krigsanvändandeinteband lämnas av
kustartilleribrigadenandramilitärområdet ettmellerstaI är

utbildningsförbandochkrigsförband för KAB 2kaderorganiserat ett
militärområdetSödraRoslagsbrigadema. l ärochför Södertörns-

för KABkrigsförbandkaderorganiseratkustartilleribrigadenfjärde
medka-ledningsgruppenbl.a.förutbildningsförbandoch4

underställdakrigsorganisationenika-bataljoner, ärrörliga som
produktionsledningsan-ochåtskildafördelningschef. Det program-

inneburitharhögkvarteretioch armén attmarinenmellansvaret
chefunderställdaka-förbandrörligaför deuppdragen är ursom

motsvarandechef. Avkrigsanvändandelämnaskrig inteiarmén av
chef,krigsanvändandefördelningschef,skäl utan att varager
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uppdrag till marinkommandochef avseende de territorialförsvarsför-
band armén, underställda marinkommandot.ärur som

Flottiljchefer i flygvapnet enligt regeringens instruktion cheferär
för utbildningsförband och enligt F örLed lokala produktionsledare.
Eftersom flygflottilj inte finns i krigsorganisationen flygflottilj-är
cheferna inte chefer för kaderorganisade krigsförband. I lednings-

de dock underställdasystemet är flygkommandochefer, har
uppgifter vid beredskapshöjning och mobilisering, har krigsupp-
gifter i flygkommandostab och under flygkommandoche-ansvarar
fen för produktion de krigsförband på divisions- och bataljonsni-av
vå ingår i flygkommandot.som

Taktisk chef och regional produktionsledare

I armén fördelningschef taktisk chefär och regional produktionsle-
dare. Försvarsområdesbefälhavare taktisk chef och lokalär
produktionsledare och lyder i den egenskapen undersenare
fördelningschef. Organisationen kan från närettses som arv
fördelningschefen med kaderorganiserad stab fanns inom milosta-
ben för produktionsledning inom armén.

Försvarsområdesbefälhavare under militärbefälhavarenår
territoriell chef och för såväl mobiliseringsförberedelseransvarar

genomförande mobilisering. Han samverkar med länsstyrel-som av
landsting och andra lägre regionala och lokala totalförsvarsmyn-se,

digheter. Han har viktiga uppgifter vid återtagning. Genomförande
mobilisering taktisk uppgiftär i FörLed ålagd taktiskav ären som

chef, dock inte fördelningschef och underhållsregementschef.
Mobiliseringsförberedelser har produktionsuppgift.ansetts vara en
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samordnaproduktionsledareregionalaFörLed åläggsI att pro-
mobiliseringsförberedelser-säkerställaförduktionsuppdragen attatt

får tillkraven.operativa och taktiska Dettagenomförs deenligtna
kravställa taktiskaforsvarsområdesbefälhavare skallkonsekvens att

har några mobilise-produktionsledare, intetill sin överordnade som
ringsuppgifter.

regionaltaktisk chef ochmarinkommandochefmarinenInom är
ochoch marina lednings-kustforsvarsförbandproduktionsledare för

centralaförband ställs denUppdrag for dessaunderhållsförband. av
territorialforsvarsfcârband ställsforproduktionsledningen. Uppdrag

forchefMarinkommandochef tillikafördelningschef. ärav
lokal produktionsledarekrigsförband och därmedkaderorganiserat

forChefemastabsforbandmedför marinkommandostab m.m.
försvarsområdesbe-marinkommandoSydkustens och Västkustens är

territoriella chefer.fälhavare och

stridsfartygsförband och marinaproduktionsledare förRegional
respektivefor kustflottanhelikopterförband chefenflyg- och är

regeringensenligtmarinflygledningen.chefen för Dessa är
marinaStridsfartygsforband ochutbildningsförband.instruktion

kommandostrukturen underställdaiflyg- och helikopterförband är
förband ställsutformade for dessamarinkommandochef. Uppdrag

produktionsledningen lämnarchef. centralainte via taktisk Den

chefen förkustflottan respektive tilldirekt till chefen föruppdragen

marinflygledningen.
regionalchef ochflygkommandochef taktiskflygvapnetInom är

produktionsledare.
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