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Läget i Försvarsmakten  

har i det sammanhanget 
uppmärksammats. 
 
Under den närmaste tiden 
och framtill dess att budget-
underlaget lämnas in den 
1/3 2020, kommer det att 
fortsatt att ske fördjupning-
ar och avvägningar inom 
Försvarsmakten. Efter att 
Försvarsmakten lämnat sina 
underlag till regeringen, 
återstår den politiska pro-
cessen kring försvarsbeslu-
tet. Det innebär att det drö-
jer till en bit in i 2020, in-
nan det går att skönja hur 
utvecklingen lite mer kon-
kret och långsiktigt gestaltar 
sig för Försvarsmakten. 
 

Dilemmat i tillväxt 
Att få uppdraget att tillväxa 
i förmåga och volym, är en 
alldeles nödvändig och 
gynnsam utmaning för För-
svarsmakten. Behovet av 
återtagning och upprustning 
av förmågor är omfattande, 
efter decennier av att ”leva 
på arvet”. 
 
Redovisningen fortsätter på 
sidan 3 

FÖRSVARSLOGISTIKNYTT 
- en tidskrift för Försvarslogistikklubben Hösten 2019 

negativa säkerhetspolitiska 
omvärldsutvecklingen i när-
området och bortom. 
 
Det var många år sedan 
Försvarsmakten hade den 
här planeringssituationen. 
Det har ställt och ställer 
fortsatt mycket hög press på 
organisation och medarbe-
tare, inte bara i Försvars-
makten utan också i de 
myndigheter som stödjer 
Försvarsmakten, bl a FMV, 
FortV, Rekryteringsmyndig-
heten, FOI, FHS m fl. 
 
Till grund för nästa för-
svarsbeslut ligger också 
Försvarsberednings rapport 
”Motståndskraft” från 2018. 
Den rapporten fokuserar på 
en återuppbyggnad av 
Totalförsvaret, men med 
nya förutsättningar.  
 
Under Myndigheten för 
Samhällsskydd och bered-
skap (MSB) samordning, 
pågår ett intensivt utveckl-
ingsarbete tillsammans med 
bevakningsansvariga myn-
digheter och i samverkan 
med Försvarsmakten. Inte 
minst försörjningsfrågorna 

Vad pågår nu och i 
närtid? 
Försvarsberedningens rap-
port ”Värnkraft” och rege-
ringens planeringsanvis-
ningar för ÖB underlag in-
för nästa försvarsbeslut, 
kom Försvarsmakten till del 
under våren och sommaren. 
ÖB har svarat regeringen 
den 15/11 med Försvars-
maktens underlag inför 
nästa inriktningsproposit-
ion. 
 
Under resten av hösten och 
vintern genomförs plane-
rings- och avvägningsarbete 
för att Försvarsmakten ska 
kunna lämna budgetun-
derlag inför 2021 och preli-
minärt 2022, vilket också är 
starten på nästa försvarsbe-
slutsperiod åren 2021- 
2025. 
 
Det har säkert inte undgått 
någon att Försvarsmakten, 
efter en lång period av 
minskande anslag, nu har 
fått uppdraget att planera 
för att öka den operativa 
förmågan och därmed till-
växa i volym och effekt. 
Bakgrunden är förstås den 
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Försvarslogistikvänner och 

klubbkamrater! 

 

När ni i läsandet av dessa rader 

befinner er någonstans mellan 

brevlådan och köksbordet har ni 

redan konstaterat att det är ett 

tämligen magert nummer av vår 

tidning ni håller i er hand. 

 

Det är ett resultat av ett medvetet 

val av mig. Inte därför att vi rör 

oss mot försvarsekonomiskt 

magra tider utan beroende på 

motsatsen. Den försvarspolitiska 

ambitionsökningen är både om-

fattande och snabb samt dessu-

tom mycket välkommen. Detta 

inte minst av oss som närmar oss 

slutet av karriären och snart levt 

ett helt yrkesliv med ständiga 

nerdragningar och reduceringar. 

 

Som Torgny Henryson väl be-

skriver i sin artikel så bör vi, in-

nan vi bryter ut i allt för stora 

glädjeyttringar, dock beakta det 

faktum att denna ambitionsök-

ning sker mot bakgrund av en 

försämrad säkerhetspolitisk situ-

ation, även i vårt närområde. 

 

Den försvarsekonomiska uppgö-

relse som ligger till grund för 

fortsatta förberedelser för nästa 

års försvarsbeslut kommer att ha 

inneburit en anslagsförstärkning 

på mer än 100 % år 2025. Detta i 

jämförelse med den försvarsma-

terielrelaterade ekonomin för 

2018. 

 

Att detta leder till merarbete in-

ser ni alla. Situationen blir dock 

ännu mer ”spännande” av det 

faktum att vi parallellt med detta 

arbete omorganiserar både För-

svarsmaktens ledningsorganisat-

ion och FMV-strukturen. 

 

Jag hör dock inte många, om ens 

någon, som klagar över situat-

ionen. Nej, snarare sjuder för-

svarsmyndigheterna av aktivite-

ter syftande till att ånyo bygga 

upp. Och uppbyggnaden omfat-

tar det mesta, allt ifrån försörj-

ningslösningar till nya organisat-

ioner och – faktiskt - regementen 

och förband. 

 

ORDFÖRANDENS 
SPALT 

Det är mot denna bakgrund jag 

har kommit till slutsatsen att sty-

relsen tillfälligt måste dra ner 

något på ambitionen. Två exem-

pel på det är att denna tidning 

begränsats i sin omfattning. Ett 

annat är att nästa försvarslogis-

tikseminarium måste förskjutas 

till tidig höst 2020. Valet av den 

tidpunkten ger oss dessutom 

möjlighet att ägna oss åt för-

svarslogistiken i det nya för-

svarsbeslutet. 

 

Jag hoppas således på er förstå-

else för situationen! Jag och sty-

relsen har absolut ambitionen att 

så snart som möjligt komma till-

baka till normal målsättning i 

klubbens verksamhet. 

 

Jag ser fram mot att möta er vid 

årets jullunch och hoppas på 

bred uppslutning! 

 

Gustaf Fahl 

Ordförande 

Trängträff i Skåne 6-7 september 

I år var det T4 kamratförening 
som hade äran att arrangera den 
årliga Trängträffen. Vi var ca 60
-talet som hörsammat inbjudan. 
 
Träffen inleddes med en god 
lunch på hotell Statt i Hässle-
holm. Efter lunch förflyttade vi 
oss med buss till Wanås slott där 
vi blev förevisade slottet och 
pågående konstutställning. En 
vandring genom den stora och 
fina parken med en massa konst-
installationer är något man kom-
mer ihåg och ett besök kan re-
kommenderas. 
 
Efter återtransport till hotellet 
var det dags att förbereda sig för 
middagen i stadshotellets matsal. 
Den genomfördes som brukligt 
med hög stämning, god mat, väl-
sjungna snapsvisor och lämpliga 

drycker. Ja, som det alltid är när 
trängare möts. 
 
Efter en överdådig hotellfrukost 
åkte vi till Kristianstad för en 
guidad tur inom murarna. Säkert 
hade alla som var med satt sin 
fot i Kristianstad vid tidigare 
tillfälle men vandringen i staden 
var verkligen genomtänkt och 
intressant genom en stad med 
militär prägel och gammal fin 
kulturhistoria. 
 
Tiden går fort när man har roligt 
och efter en god lunch på statt i 
Hässleholm var det dags att säga 
adjö och se fram mot nästa 
trängträff 2020 som kommer äga 
rum i T3 kamratförenings regi. 
 
Olle Schylander 
Klubbmästare 
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Vidare pekar ”Värnkraft” ut en 
tillväxtkurva med förmågetill-
växt på längre sikt mot 2035 
som innebär nya förband inom 
Försvarsmakten och nya och ut-
ökade förmågor inom Försvars-
makten och Totalförsvaret. 
 
Utmaningen i planeringen är att 
väga hur resurserna kan tillväxa 
med hänsyn till ledtider och in-
planera det ekonomiska ut-
rymme som det kräver i rätt tids-
period. Det är också avgörande 
att resurserna tillväxer parallellt 
så att t ex personal, byggnader 
och utbildningsmateriel finns 
tillgängliga vid samma tidpunkt 
om en ny utbildningsplattform 
ska upprättas. Att värdera plane-
ringens realiserbarhet blir därför 
viktigt i avvägningsarbetet. 
 
Slutligen ska kravsatt beredskap 
upprätthållas och ordinarie för-
bandsverksamhet (utbildning, 
övning, m m) vid våra regemen-
ten, skolor, flottiljer och garniso-
ner, genomföras för att vidmakt-
hålla befintliga förband och för-
måga. Pågående och ev plane-
rade internationella operationer 
ska vidmakthållas eller föränd-
ras. Resurser för detta måste 
också avvägas och realiserbar-
hetsvärderas mot ambition och 
produktion av tillväxt av resurser 
och förmågor, över tid. 
 

Avslutningsvis 

Försvarsmakten står nu i en situ-
ation som sannolikt senast inträf-
fade för mer än 60 år sedan, dvs 
att utöka organisation och verk-
samhet i den storleksordning 
som nu kan bli aktuell. 
 
Om planeringen fullföljs i kom-
mande försvarsbeslut och med 
långsiktiga inriktningar mot år 
2035, innebär detta en tillväxt 
ekonomiskt med ca 50 % fram 
till 2025 jämfört med anslagsni-
vån 2017, vilket motsvarar ca 
1,5 % av BNP. Inriktningen på 
längre sikt är osäkrare, men 
vissa företrädare i försvarsdebat-
ten pläderar för målet 2 % av 
BNP, vilket motsvarar i stort de 
strukturer som utarbetades i För-
svarsmaktens perspektivplane-
ring. 
 
Utmaningarna i att avväga och 
samordna ordinarie lednings- 
och förbandsverksamhet, bered-
skap, verksamhet för tillväxt i 
resurser, verksamhet för tillväxt 
i förmåga och förband, är omfat-
tande. 
 
ÖB vision för Försvarsmakten är  
Ett starkare försvar - möter 
varje hot, klarar varje utmaning 
…. alltså ligger det i sakens na-
tur att med olika åtgärder och 
goda initiativ, hitta möjligheter-
na för att nå de mål som beslutas 
av regering och riksdag.  
 
”Vi löser alltid ställd uppgift!” 
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Fortsättning från förstasidan 
 
Ett antal resurser för att bygga 
krigsförband och öka verksam-
het, har långa ledtider. Några 
exempel är: 
 
Materiel. Mindre komplex ma-
teriel har några år ledtid för leve-
rans, medan mer komplex mate-
riel kan ha 10 år och längre led-
tid inför leverans. Beställningar 
med långa ledtider och med stort 
ekonomiskt värde måste beslutas 
tidigt i försvarsbeslutsperioden 
och målsättningsarbeten för 
dessa system måste startas om-
gående för att leveranser ska 
hinna ske i tid. 
 
Mark, byggnader, skjutfält, 
utbildningsanordningar. Bero-
ende av omfattning av byggnat-
ioner kan ledtider vara mellan 4-
6 år eller längre. Till detta kan 
också läggas tider för miljöpröv-
ningar, m m. FortV överser nu 
processer och regelverk för att 
korta ledtider. Kortsiktigt hand-
lar det om att utnyttja den befint-
liga infrastrukturen för utökad 
verksamhet. 
 
Personal. Med utbildningsti-
der och utveckling i förbands-
tjänstgöring är ledtiden för en 
kompanichef ca 10 år. Pensions-
avgångar är fortsatt höga de 
närmaste åren. Metoder för kor-
tare ledtider utarbetas kontinuer-
ligt. Ersättning av officerare med 
civil personal där så är möjligt 
överses fortlöpande. 
 
Försvarsberedningens rapport 
”Värnkraft” pekar tydligt på be-
hovet av att tidigt i planeringspe-
rioden, säkerställa den sk 
”bottenplattan”. D v s att säker-
ställa tillgång till mängdmateriel, 
uthållighet, logistik och andra 
grundläggande behov (resurser/
förmågor) som i mindre eller 
större utsträckning har nedpriori-
terats under de senaste decenni-
erna. 

Försvarsmaktens dilemma 
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Vid obeställbarhet returneras till: Leif Engström, Gröndalsvägen 214, 117 69 STOCKHOLM 

Adress: 

På gång i närtid 

Försvarets logistikklubb inbjuder till decemberlunch den 12 december kl 1100 
 
Plats: Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. 
 
Information av övlt Thomas Eriksson och övlt Per Skoglund om ny officersutbildning och logistikutbild-
ning vid FHS. 
 
Lunch på restaurang Syster & Bror mitt emot FHS. Kostnad 100 kr (subventionerat) 
 
Anmälan med namn och personnummer senast den 8 december till klubbmästare Olle Schylander genom 
email: olle.schylander@tele2.se. Vid inpassering till FHS krävs ID-handling. 

Försvarslogistiknytt 
En medlemstidning för Försvarslogistikklubben 

Hemsida: www.ftk.nu   E-post: info@ftk.nu   PG 578 50-0 
Ansvarig utgivare: Gustaf Fahl, Redaktör: Leif Engström 

Tryck: Idéprint Sverige AB 

Decemberlunch den 12 december kl 1100 

Årsmöte den 11 mars kl 1800 

Försvarets logistikklubbs årsmöte 2020 genomförs onsdag den 11 mars  
 
Plats: Odd-Fellows Stamhus, Västra Trädgårdsgatan 11 A. Närmaste tunnelbanestation är Kungsträdgår-
den, uppgång Regeringsgatan. 
 
1800 (senast) Samling. Välkomstdrink 
1830-1930  Årsmöte (Anförvantsprogram genomförs samtidigt) 
1930-2015  Föredrag av Anna Wieslander (Generalsekreterare Allmänna Försvarsföreningen, chef North 
Atlantic Council) alternativt av Elisabeth Nilsson (Ordförande Allmänna Försvarsföreningen, f.d. lands-
hövding i Östergötland, numera särskild utredare i regeringskansliet). 
2030 Trerättersmiddag med kaffe. Taffeln brytes.kl 2200 
 
Pris 200 kr (starkt subventionerat). Betalas vid ankomst ( kontant eller Swish). 
Anmälan om deltagande till klubbmästaren Olle Schylander e-mail: olle.schylander@tele2.se senast 4 
mars. 

Skattmästarens rader 

Betalningsviljan hos medlemmarna är god. Trots det saknas medlemsavgift från några medlemmar. Är 
du osäker om medlemsavgiften är erlagd för 2019 kan du kontakta skattmästaren via hemsidan eller tele-
fon 070-2636816. 
 
Medlemsavgift för 2019 är 100 kr och inbetalas via Plusgiro 578 50-0. Bidrag till tidningsfonden motta-
ges tacksamt. 


