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TIDSKRIFT
Debatt

av redaktör Olof Santesson

Vadå 31 500 man?
Hur härordningen ser ut

Sent omsider har Mediasverige vak-
nat upp och förvånas. Som ett
nytt mantra spred sig i slutet av 2004

julbudskapet från nyhetsreportrar och
ledarskribenter att vi snart knappast har
några soldater kvar för försvaret av lan-
det. En ny sifferräkning har anammats: från
730 000 man i början på 1990-talet har
Försvarsmakten fallit ihop – 2007 kommer
det bara att finnas 31 500 man kvar. Man
förstår reaktionen. Det har verkligen gått
utför, men kan den allmänt godtagna ut-
räkningen verkligen stämma? Nej, det gör
den sorgligt nog inte. Läget är av allt att
döma betydligt värre än så.

När kontrasten mellan de 730 000 och de
”som mest” 31 500 soldaterna för första
gången dök upp, i Svenska Dagbladet i
slutet av november, framgick det inte ex-
akt vad beräkningen av förr och i framti-
den byggde på.1 Skribenten räknade med
att det vid utgången av 2007 skall finnas
kvar endast fyra flygdivisioner, sju yt-

stridsfartyg och fyra ubåtar. Antalet offi-
cerare angavs till 9 000 och de inkallade
värnpliktiga till10 000 per år. Ingenting
nämndes om hemvärnet, förhoppningsvis
allt bättre utrustat, och alltmer insatsberett
men minskande i nästan samma takt som
de reguljära markstridskrafterna.

För arméns del förefaller författaren att
utgå från den sammanställning av förband
som presenteras i regeringens proposition
för det försvarsbeslut som togs en vecka
före jul 2004. Där återfinns ett trettiotal
bataljonsförband formade kring en kärna
av åtta mekaniserade markstridsbataljoner.2
Man skulle lätt kunna förledas att tro att
det då går att jämföra rakt av vad vi förfo-
gade över 1990 – hundratals bataljoner,
med sexton brigader som kärnan (från tidi-
gare trettio), mot de blivande trettio. Här-
ordning som härordning.

Då för bara femton år sedan kunde Sve-
rige mobilisera tre kvarts miljon soldater,
om några år får det räcka med föga mer än

1 Holmström, Mikael: ”Bantning ger stort manfall”, i Svenska Dagbladet  2004-11-28.
2 Riksdagens proposition 2004/05:5: Vårt framtida försvar – försvarspolitisk inriktning 2005-

2007, s 38.
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motsvarande fyra procent av dem. Men en
sådan jämförelse ter sig som den klassiska
mellan päron och äpplen.

Låt oss hålla oss till armén, där den över-
vägande delen av soldaterna fanns och
faktiskt alltjämt finns. Det som upptogs i
1990 års opverk var riktiga förband till skill-
nad mot vad som väntar 2007.

Hundratusentals soldater hade sin krigs-
placering, och innan man av statsfinan-
siella skäl började tumma på inkallelserna
hade många varit inne på repetitionsöv-
ning och kände sitt förband och dess upp-
gifter. Förberedelser fanns vidtagna för att
faktiskt huvuddelen av förbanden skulle

kunna ställas på krigsfot inom 72 timmar
efter A-mob. Och man hade exempelvis
övat att skjuta skarpt med artilleriförband
bara timmar efter det att soldaterna infun-
nit sig på mobplatsen och hunnit förses
med personlig utrustning.

Det har funnits skäl att många gånger i
vår tidskrift diskutera kvaliteten på de för-
band som förknippas med den allmänna
värnplikten, där man inte kunde vara krä-
sen med uttagningen av soldater till mäng-
den befattningar. Man har påpekat sådant
som bristen på skydd, fältluftvärn och för-
måga till strid i mörker. Värst när det gäller
personalsidan var de många anstånden för

I det gamla invasionsförsvaret kunde artilleriförbanden skjuta skarpt ”bara timmar efter det
att soldaterna infunnit sig på mob-platsen.” Foto: Försvarets Bildbyrå/Andreas Karlsson
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framför allt befäl, som ofta hackade sön-
der den sammanhållning som upprepade
övningar avsåg att åstadkomma.

Av ambassadör Rolf Ekéus säkerhets-
politiska utredning härom året framgick
också att exempelvis amerikanska bedö-
mare starkt tvivlade på att Sverige vid ett
krigsutbrott skulle kunna genomföra den
tänkta allmänna mobiliseringen av de
många markstridsförbanden inom För-
svarsmakten.3

Kvar står att mycket var mödosamt för-
berett, vad det gäller samlingen och ut-
rustningen av förbanden, deras koncen-
tration och uppmarsch. Vårt land förfogade
över en kader av chefer och stabsmed-
lemmar som återkommande hade övat sig i
operativ ledning i samverkan med högre
regional civil ledning och i ledning på tak-
tisk nivå – från fördelningar och brigader
ned till lägre förband.

Idag finns inget, absolut inget av detta
kvar, varken förbanden eller förmågorna.
Fast högkvarterets retorik vet att berätta
om hur bra det är att vi har gjort oss kvitt
det gamla föråldrade ”förrådsställda”
Försvarsmakten (ÖB Håkan Syréns eget
bidrag till slagorden) och äntligen har fått
ett effektivt insatsförsvar, visserligen litet
men desto rörligare. Det är väl här som
massmedier och andra tänker sig att de
31 500 skall komma in i bilden – precis som
i början av 1990-talet fast så uppseende-
väckande mycket färre. Således för armén
ett antal bataljons- och kompanienheter,
bemannade med krigsplacerad personal

och nödtorftigt samövade under det fåtal
högre förband som den kritiska soldat-
massan kunde räcka till.

Få tycks ha fäst sig vid att det redan i
SvD-artikeln fanns reservationer – det
kunde ju ”som mest” bli 31 500 man. Vad
nog egentligen ingen i massmediapådra-
get heller tog till sig var varningen från
ledamoten Kim Åkerman, idag Akademiens
sekreterare, att det skulle ta ett halvt till ett
år att få ihop de omtalade förbanden i en
försvarsmakt om 31 500 man.

Det är inte känt hur man inom hög-
kvarterets krigsförbandsledning har tänkt
sig eventuell tillgänglighet av de i riks-
dagsbeslutet ingående bataljonerna. Om
man följer den tidigare uppgivna fördel-
ningen i förbandsgrupper 1-5 torde endast
ett fåtal bataljonsenheter i första gruppen
med någon säkerhet vara uppfyllda med
personal och materiel. För huvuddelen
skulle det krävas minst ett år och i värsta
fall upp till fem år innan man kunde tala om
färdiga bataljonsförband med erforderlig
personal och materiel.

Till de mest obegripliga försyndelserna
från militärt håll hör att man kring år 2000
helt enkelt upphörde med att krigsplacera
soldater efter grundtjänstgöringen. Det här
har våra militära företrädare haft väldigt
svårt att vidgå. Man har inte velat medge
sanningen att tiotusentals värnpliktiga ef-
ter rekryten bara har försvunnit från För-
svarsmakten, som om det inte längre fun-
nes användning för dem efter allt som de
har kostats på och kostat skattebetalarna.

3  SOU 2002:108: Fred och säkerhet. Svensk säkerhetspolitik 1969-89, bl a s 635f.
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Den som mest hederligt har berört detta
oacceptabla svinn är general Syrén i en
tidskriftsartikel i början av 2004. När den
värnpliktige rycker ut ”säger vi hej och
tack för att aldrig använda honom eller
henne igen, utom mer eller mindre i undan-
tagsfall”, hette det med hans ord.4 En eller
annan utomstående borde ha hoppat till
inför ett sådant avslöjande.

Under 2004 tycks man äntligen ha kom-
mit igång med att åter krigsplacera solda-
ter i de förband där de har tjänstgjort un-
der en del av rekryttiden. Men på frågan
huruvida det rör sig om regelrätt återgång
i full skala av det gamla systemet flackar
högkvarterets folk betänkligt med blicken.
Och några reservistförband blir det inte
av enbart krigsplacering av individuella
soldater. Det behövs återkommande utbild-
ning, något som veterligen ännu ingen sagt
att det finns medel avsatta för. Och chefer
och staber får inga rejäla förband att öva
ledning över – utöver genomförandet av
korta slutövningar för de värnpliktiga som
snart skall rycka ut.

Så man kan fråga sig hur det verkligen
kan tänkas se ut 2007. Vilka ”insats”-för-
band för armén kan finnas att räkna med
för en tämligen omgående operativ roll?
Vid den handfull garnisoner som då finns
kvar utbildas årligen i bästa fall tre meka-
niserade bataljoner plus kringförband (luft-
värn, ingenjörer, signal, logistik, artilleri
[knappt]). Nästan hela tiden som de värn-
pliktiga ligger inne är de inte användbara

för väpnad strid i förband. Endast under
några få veckor strax före uttryckning, men
varken förr eller senare, kan de i bästa fall
vara att räkna med – dock med sin korta
utbildning utan det minsta befäst förmåga
till strid i bataljon.

Ytterligare i bästa fall har landet vid ut-
gången av 2007 lyckats organisera en ba-
taljon med kontraktsanställd personal, av-
sedd för en av EU:s stridsgrupper men vid
ett kristillfälle kanske gripbar hemmavid.
Till detta skulle enligt statsmakternas öns-
kan kunna finnas ytterligare kontraktsan-
ställd personal öronmärkt för två bataljo-
ner avsedda för internationell tjänst på en
lägre konfliktskala.

Men inte är detta på långa vägar en mark-
trupp som kunde svara mot föreställningen
att den nya Försvarsmakten skulle kunna
mobilisera 31 500 man. Den verkliga siff-
ran förefaller att bli avsevärt lägre. Ligger
den för arméns del på aningen mer än
10 000, eller strax under? I alla fall lär det
inte bli en försvarsmakt tre gånger så stor.

Ändå har siffran 31 500 tillåtits att slå
igenom. Det är inte riktigt snyggt att ingen
från högkvarteret eller bland våra försvars-
politiker har talat om för massmedierna hur
det ligger till. För säkerhets skull brukar
man heller aldrig kvantifiera vad som inbe-
grips i den av statsmakterna anbefallda
grundläggande försvarsförmågan, ett av
tidens tomma militärord.

Att militära chefer i karriären skulle klar-
göra mer än många av dem modigt redan

4  Försvarets Forum 1/2004.
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har gjort på andra områden, det är kanske
svårt att begära. Men politikerna har inget
att skylla på. De som har gittat att följa
med borde kunna bidra till folkupplys-
ningen om tillståndet i vårt försvar. Det
har de inte gjort, trots att underlag för re-
aktioner inte har saknats.

År 2003 slog Jörgen Thulstrup i en
tjänstemannautredning åt försvarsut-
skottet fast att det svenska försvarets be-
redskap var orimligt låg i förhållande till
vad utskottsledamöterna hade tänkt sig.
Ett betydande antal förband var inte färdig-
organiserade, och antalet övningar var
både för få och för små.5 Ett operativt un-
dermåligt lantförsvar målades upp av
FOI:s Johan Tunberger och hans grupp
inom det s k TOF-projektet (Totalförsvarets
operativa förmåga). Det skedde senast med
rapporten Strategi för det oväntade 2, med
dess varning för plötsliga och/eller gast-
kramande förändringar: rupturer och mal-
ström.6 Ledamoten Tunberger, 2004 belö-
nad av Akademien, har vid flera tillfällen
funnit skäl att tala om läget som så uselt
att det enda rätta vore att skrota Försvars-
makten och börja om igen från början.7

Så det kan inte gärna finnas en försvars-
politiker som har lyckats undgå att upp-
fatta att vi har en fältarmé som inte gör
skäl för namnet. Och inte heller oppositio-
nen har med någon kraft krävt tillbaka nå-

got slags svensk operativ förmåga. Soci-
aldemokratins hittills starke man på för-
svarsområdet, riksdagsmannen Håkan
Juholt, har sagt att skillnaden mellan vad
de borgerliga vill kosta på försvaret och
vad regeringen med stödpartierna väns-
tern och miljöpartiet anser sig kunna medge
är endast tre miljarder kr åren 2005-2007.
Detta på en sammanlagd treårig försvars-
budget på 127 miljarder kr.

Gör det då så mycket om försvars-
effekten blir ännu lägre än vad allmänhe-
ten före julen 2004 upplystes om? Det finns
ju ändå inget tänkbart hot under de när-
maste tio åren, brukar det heta. Men vad
som händer i ett tioårsperspektiv vet ingen
av oss. Den som tror att Sverige i alla lä-
gen har sitt på det torra mot ett regelrätt
hot kunde med fördel ha läst FOI-forska-
ren Mike Winnerstigs bekymmer för vart
Vladimir Putins administration kan ta vä-
gen med ett Ryssland, som har förblivit
stingsligt och månt om sin stormaktsvär-
dighet.8

Nog vore det önskvärt med åtminstone
raka besked från militärer och politiker om
hur det ser ut bakom kulisserna. Att få sub-
stansen i siffran 31 500 analyserad och
kommenterad, det vore inte för mycket
begärt. Det är precis tvärtom vad man kan
begära av hederligt folk.

5  Utredning från riksdagen 2003/04. http://www.riksdagen.se/debatt/200304/utskott/fou/urd1.pdf
6  Strategi för det oväntade 2, rapport FOI, Stockholm 2004.
7  Se bl a artikeln ”Försvarsmakten måste läggas ned”, DN Debatt, Dagens Nyheter 2004-09-26.
8  ”Putins politik kräver att Sverige rustar”, Expressen 2004-12-15.
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Summary

by Senior Editor Olof Santesson

It has been accepted by the Swedish mass
media that as of  2007 the country can only
mobilise 31 500 troops (including sailors
and airmen) – in  blatant contrast to the
armed forces’ 730 000 troops in 1990. Such
then is our peace dividend after the Cold
War thought to be.

This intervention questions the sum to-
tal of  31 500 and states that things are even
worse than the media’s impression. Around
the year 2000 Sweden, for some in-
comprehensible reason, stopped organis-
ing reserve battalions. Some manning
efforts are now being made, but in all pro-
bability there won’t be any proper reserve
units, fully staffed and benefiting from

Does Sweden Have 31 500 Troops?

refresher courses, for years to come. There
is not enough money in the military bud-
get.

   For the army this leaves us at best with
contracted soldiers in a mechanised
battalion in an EU battle group, if it is not
abroad on a peace mission. Likewise, there
might be some battalion units with soldiers
on contract for less strenuous missions.
Except for these formations there will only
momentarily be some thousand selected
conscripts at hand during the very last
weeks of their training.

   How could this amount to 31 500 men?
The politicians and military have some
explaining to do.


