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Försvarets satsning i Västsverige. Största övningen någonsin 

Personalbrist hotar storövning 

 

16 000 man ur samtliga försvarsgrenar samt delar ur civilförsvaret 

ingår i VÄST-86 som startar i Västsverige den 25 september. Det är 

militärbefälhavarens årliga tillämpningsövning med såväl 

repetionsförband som inneliggande åldersklass. Årets övning 

omfattar dock ca tre gånger mer personal än normalt. 

Redan den 22 september anländer de första förbanden som för 

armens del har tyngdpunkten i Göteborgsområdet. Men även delar av 

Hallands, Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs län berörs. På 

Västgötaslätten berörs också delar av Skaraborgs län. 

Marinen samlar sin verksamhet till Kattegatts norra och Skagerraks 

södra delar. Flyget håller sig inom ett område som begränsas av linjen 

Skåne-Blekinge i söder och Mälaren-Vänern i norr, medan de civila 

delarna av totalförsvaret främst deltar i Göteborgsområdet. 

Arméförbanden kommer från Västra militärområdet, men även, förband 

från angränsande militärområden ingår. De marina enheterna kommer 

dels från Västkusten, dels från Kustflottans enheter i Östersjön. Från 

flygvapneet delar huvuddelen av landets flottiljer med både flygande och 

markbundna enheter. 

o Årlig övning 

Militärbefälhavaren har årligen haft dessa tillämpningsövningar sedan 

60-talet -- men aldrig tidigare i denna omfattning. Övningen är dock 

inte tillräckligt omfattande för att kräva att Sveriges grannländer 

skall förvarnas. 

Enligt Stockholmskonferensen går gränsen vid övningar omfattande 25 



000 man och uppåt. 

Sverige, som ju är tillskyndare till dessa förhandsanmälningar, brukar 

informera, när vi passerar 20 000 man. 

Inga utländska observatörer. kommer att bevista VÄST-86. 

Även om allmänheten inte kommer att märka så mycket av själva 

övningarna, så passar ändå armén på att 

göra lite propaganda. Någon gång under, 

tiden den 25 september till den 1 oktober 

— när övningen är slut och förbanden 

återgår till sina hemorter sker 

framträdanden av Armens Lejon och 

Musikplutonen. 

o Mc-gäng 

Lejonen är ett mc-gäng, som visar upp 

verkligt halsbrytande konster och 

Musikplutonen har nyligen kommit hem 

från en bejublad turné i USA där den 

som enda utländska trupp deltog vid 

återinvigningen av Frihetsstatyn. 

Plutonen kommer att visa prov på både på sin musikaliska förmåga och på 

uppvisningsdrill i den högre skolan. G-P informerar om tid och plats 

för de båda grupperna, när exakta besked finns att tillgå. 
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Personalbrist hotar storövning 

Nu hotas den stora västkustövningen Väst 86 av personalbrist. 

Närmare 40 procent av de inkallade har begärt uppskov. Av 16 000 

 Med 16 000 man blir 

övningen VÄST -86 tre 

gånger så stor som 

normalt. 

 



man vill drygt 6 000 ha anstånd. En ovanligt hög andel av 

uppskovsansökningarna kommer från befäl. Från Västra värn-

pliktskontoret meddelas, att ca 2 500 ansökningar kommer att 

beviljas. 

Siffran år desto mer anmärkningsvärd eftersom den enbart gäller 

dem som år inkallade till repetitionsövning. Åldersklassen — som 

också ingår i totalsiffran 16 000 — kan inte söka anstånd.. . 

I vissa förband — där medelåldern ligger runt 23 till 27 år — är 

andelen uppskovsansökningar så hög som 70 procent. 

Orsaken där år oftast studier. Många av soldaterna har gått direkt 

från muck till universitet och högskolor och befinner sig mitt i 

utbildningsgången. 

 Ohållbar 

Arméchefen och ÖB signalerade redan i våras att situationen håller 

på att bli ohållbar. Det största problemet är befälsbristen. 

Svenska försvaret år uppbyggt just på värnpliktigt befäl och re-

servofficerare. Det går inte att lösgöra tillräckligt många stambefäl 

för att fylla alla luckor, som uppstår. 

En viss reserv finns alltid tillgänglig och man kallar in fler soldater än 

som behövs — medveten om att "spillet" blir allt större. 

Men reserven räcker inte till och framför allt kan många viktiga 

tjänster inte besättas med rått utbildad personal. Man får ta vad man 

haver. 

 Tre huvudskäl 

Det finns tre huvudskäl att söka anstånd: Studier, sociala skäl och 

arbete. 

När det gäller studier år regeln att studenten skall förlora minst en 

termin genom ett avbrott. 

Från initierat håll påstås att dessa intyg tycks vara lite väl lätta 

att erhålla.. . 



De sociala skälen brukar ge uppskov. Det kan handla om fa-

miljetrassel, ensamma pappor med barn osv. 

När det gäller arbete, så år regeln att man måste ha en absolut 

nyckelposition, som inte kan ersättas och att det skall handla om 

företagets väl eller ve. 

Sådana intyg skriver direktörerna gärna på, meddelas från 

försvarshåll. 

Vissa ansökningar kommer in veckorna före inryckning i den inte 

särskilt fromma förhoppningen, att Värnpliktsverket skall vara så 

överlastat med jobb att de beviljas av bara farten. 

Så sker inte. Den sökande tvingas rycka in och får ibland anståndet 

beviljat lagom till utryckningen. . . . 

 Skärpta krav? 

ÖB har funderat på att via riksdag och regering kräva lagändring, 

som skärper kraven och gör det svårare att få anstånd i 

fortsättningen. Man ha redan tagit kontakt med UHA för att un-

derlätta problemen för dem som studerar. Uppskov med ten- 

tamina är ett sätt att undvika anstånd. 

Nu börjar situationen bli ohållbar. 


