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HANDLINGAR

Försvaret kommer inte undan vägva-
len. När resurstilldelningen minskar 
och uppgifterna breddas går det inte 

bara att man hankar sig vidare. 
Alla kan se vart det har burit hän med 

oförändrad ekonomisk hantering, en i 
grunden traditionell personalförsörjning 
och en stark fixering på de internationella 
uppgifterna. Är det inte nödvändigt att 
pröva nya förhållningssätt? Sådana tankar 
var i alla fall utgångspunkten för skisser till 
alternativa lösningar på alla tre områdena 
– ekonomin, personalen och uppgifterna 
– från en handfull ledamöter i Kungl Krigs-
vetenskapsakademien. Deras initiativ låg 
till grund för det symposium som arrang-
erades av Riksdagens Försvarsutskott och 
akademin i riksdagens gamla förstakam-
marsal den 26 oktober 2005.

Samma dag hade man i Svenska Dag-
bladet kunnat finna en talande illustration 
till hur försvarsbesluten alltmer har blivit 
en färskvara – med en hållbarhet räknat i 
högst några månader. Det var senast fallet 

Tillräckligt för ett tryggare Sverige

Försvarsutskottets och Kungl Krigsvetenskapsakademiens gemen-
samma symposium ”Framtida vägvalsfrågor för Försvarsmakten”  
den 26 oktober 2005. Referat av redaktör Olof Santesson

med FB04 i december 2004. Före höstens 
inträde 2005 hade högkvarteret kommit 
fram till att den pyttelilla förbandsmassa 
av insatsförband som politikerna nyss hade 
ansett rimlig behövde halveras. Resten har 
hastigt förvandlats till ”resursförband” 
utan krav på beredskap.1 

Sålunda, av den lille mannens beställda 
kostym återstår efter nya besked snart bara 
tummen. Men allmänheten/väljarna, som 
2008 trots allt skall betala 37 miljarder kr 
om året, borde inte helt sonika ge upp, gå 
sin väg och aldrig komma igen.

Behov av handling
Kraven på riksledningens förutseende 
och handlingsförmåga är inte mindre än 
under krigsåren och det kalla kriget. Hur 
skapa tillit? Att det har blivit partipolitik 
av säkerhets- och försvarspolitiken har 
inte gjort saken lättare. Vilka signaler 
behövs då mer än femton år efter murens 
fall för att vi skall kunna enas om det nya 
samhällsförsvaret?

1  Holmström, Michael: ”Smygbantning halverar försvaret”, Svenska Dagbladet 2005-10-26.
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Vilken förmåga – minsta förmåga – be-
höver till att börja med vår försvarsmakt 
besitta? Mötesdeltagarna fick höra att det 
man nu erbjuder svenska folket enligt hög-
kvarterets nya slogan är ”tillräckligt bra”. 
Bygger då gällande ständigt krympande 
militära struktur på realistiska antaganden 
om vad en vidgad hotbild innebär i form 
av uppgifter och förmågor? Dagens mo-
derator, Jörn Beckmann, höll den frågan 
levande i diskussionen kring de förberedda 
inläggen.

Hundra personer hade anmält delta-
gande. Sju ledamöter ur Försvarsutskottet 
var närvarande, dock utan att yttra sig. ÖB 
Håkan Syrén satt långt bak och kom heller 
aldrig att göra ett inlägg. Hans högkvarter 
representerades framför allt av utveck-
lingschefen, generalmajor Michael Moore. 
Tyst vid dennes sida märktes nya general-
direktören och ställföreträdande chefen för 
Försvarsmakten, Marie Hafström.

Symposiet öppnades av Försvarsutskot-
tets ordförande, Eskil Erlandsson (c), som 
hoppades på många ”inspel” att diskutera 
i en beslutande politikerförsamling. Han 
sade sig önska bredast möjliga parlamen-
tariska majoritet kring försvarsfrågorna. 
Försvarsmakten, ”en stor koloss” behövde 
säkra planeringsförutsättningar, och här 
var han bekymrad över hur det i praktiken 
såg ut. Dagens artikel i SvD aktualiserade 
en ny revision kring verkan av senaste 
riksdagsbeslut. Ifråga om materielplanen 
insisterade utskottet på ”spårbarhet”, inte 

minst när det gäller sådant som binder 
Sverige på mycket lång sikt.

Moderator Beckmann undrade i sin 
inledning hur det kommer sig att ställ-
ningstaganden och förslag i propositionen 
inför förra årets försvarsbeslut redan var 
inaktuella och hade ändrats i årets bud-
getproposition. Mest dramatisk fann han 
halveringen av arméns och flygvapnets 
insatsorganisation. Han hoppades på en 
större realism i planeringen av framför allt 
insatsorganisationen. Bort med tvära kast, 
som ”rimligen måste skada vårt försvars 
trovärdighet och minska tilltron till våra 
säkerhetspolitiska ambitioner, inte minst 
inom EU”.

Ut ur en kris
Första orden gavs till Emil H Svensson och 
Leif Vindevåg såsom föredragande, delvis 
i duett, i avsnittet om den ekonomiska in-
riktningen. Svensson öppnade med att tala 
om en djupgående omstrukturering och en 
ekonomisk kris, där personalen far illa och 
stora resurser riskerar att förslösas. 

Hösten 2005, femton år efter det kalla 
krigets upphörande, måste ÖB resa runt 
till förbanden och (i en serie s k events) 
argumentera för nödvändiga förändringar, 
sedan det hade framgått att mindre än hälf-
ten av de försvarsanställda var positiva till 
omställningen från invasions- till insatsför-
svar med internationellt fokus.2

Problemen såg talaren bl a i att För-
svarsberedningens tanke 1995 om breddat 

2  Se bl a Puranen, Bi: ”Stora interna motsättningar i impopulär försvarsmakt”, DN Debatt, Dagens Nyheter 
2005-10-17.
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ansvar för försvaret in på området för civil 
krishantering avsatt mycket ringa spår i 
planering eller verksamhet. Statens bud-
getsanering har däremot varit avgörande. 
Budgetramen har getts absolut prioritet, 
vilket inneburit indraget anslagssparande 
på kanske 3 miljarder. Med staten som 
huvudman inträder extra restriktioner i 
personalhanteringen – kostnaderna blir 
kvar hos staten. En dominerande del av 
utgiftsmassan är uppknuten åratals framåt. 
Avbetalningen av Gripen – ”även för plan 
som vi inte tror oss behöva” – innebär en 
belastning på 20 miljarder fram till 2008.

Hårda sparkrav och forcerade ned-
skärningar ger en drastisk effekt. Med en 
krympning av ramen på 10 procent kan 
man ”bokstavligt talat tvärstoppa hela För-
svarsmakten som organisation”. Försvaret 
får inte disponera medel som har sparats. 
Omställningen fördröjs och i vissa fall 
rent av förhindras. Ett företag som om-
strukturerar brukar investera kraftigt i ny 
teknik etc för att på längre sikt effektivisera 
produktionen och sänka kostnaderna. Är 
då 37 miljarder 2008 ens i närheten av rätt 
långsiktsnivå? 

Förr när det handlade om tid, kvalitet 
och kvantitet kunde man vara litet flexi-
bel. Nu när våra åtaganden gäller rätt tid, 
rätt kvalitet och rätt kvantitet finns ingen 
dragspelseffekt.

Hur Ericsson mötte krisen
I företagsvärlden är mer eller mindre 
långtgående strukturförändringar naturliga 
inslag i verksamheten. Här hade de båda 
ledamöterna tagit hjälp av Carl Gustaf 

”Calle” Leinart, verkställande direktör 
för Trygghetsrådet, som under 2000-talets 
första år i rollen av personaldirektör haft en 
central uppgift i Ericssons stålbad, sedan 
jätten missat utvecklingen på mobiltelefon-
marknaden och samtidigt hela branschen 
knäade. Av hans berättelse framgick hur 
många i företaget ursprungligen underskat-
tade problemet. Det rörde det sig om ett 
länge extremt framgångsrikt företag med 
en enastående ställning i det svenska sam-
hället och det nationella medvetandet.

Först krävdes att hela organisationen 
fick en ”nära döden”-upplevelse. Man 
hade hjälp av massmedierna i att få ut 
budskapet: detta är kris! (Det tycks inte 
försvaret kunna räkna med.) Och aktieäg-
arna sköt till 30 miljarder. Man ägnade 
för mycket tid åt dem som inte skulle få 
fortsätta i företaget – de måste lämna så 
fort som möjligt. Och man gjorde för litet 
för dem som skulle stanna. Chefer måste 
vara bra i motgång – här var bristerna i 
ledarskapet uppenbara. Man har extremt 
mycket nytta av rätt ledare som kan hantera 
motgångar. 

En strukturomvandling måste gå fort. 
Allt i ett svep, förstod man: ju färre gånger 
nya krisbud desto bättre. Det framgick 
också att ansvaret under Ericssons kris-
hantering var fördelat mellan vd Curt 
Hellström som vårdade sig om kunderna, 
medan en annan direktör hanterade indi-
viderna och kostnadsmassan.

Målstyrning och klyvning
I sin sammanfattning pläderade Svens-

son/Vindevåg för målstyrning av försvaret 
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i stället för budgetstyrning. Verksamhetsre-
vision krävs. Man bör dela den ekonomiska 
planeringen mellan framtidsförsvaret och 
avvecklingsorganisationen, den senare 
helst finansierad separat. Om man kan in-
vestera sig ur krisen kostar det mer initialt, 
men målet nås snabbare och personalen får 
arbetsro tidigare. Brandkåren måste finnas 
bemannad och färdig att rycka ut. 

Ansvar skall utkrävas. Regeringen måste 
ta ett ansvar för indragning av anslags-
sparande som sannolikt förändrar målet, 
i kvalitet eller tid. Om Försvarsmakten 
har räknat fel så har ÖB motsvarande 
ansvar. Att nyckelpersonal kvarstannar 
måste säkerställas. När det gäller ingrepp 
i verksamheten måste man ägna mycken 
tid åt att förklara orsak och verkan för de 
anställda.

Mot en yrkesarmé
Risken att brandkåren inte kan rycka ut 
eller att sjukhus måste stå patientlösa 
fångades upp av Karlis Neretnieks när han 
i avsnitt 2 presenterade sina tankar om den 
framtida personalförsörjningen. 

Det inte är småsaker som statsmakterna 
kräver av militären. Nationellt skall För-
svarsmakten skydda viktiga samhällsfunk-
tioner och infrastruktur och bidra till sam-
hällets samlade förmåga att hantera svåra 
påfrestningar i fred. Internationellt skall 
man kunna medverka i fredsfrämjande 
insatser ”över hela skalan” av uppgifter, 
d v s inklusive krig, med två större (batal-
jon) och tre mindre insatser samtidigt; alla 
med kort förvarning. 

I ett sämre omvärldsläge måste man 

höja beredskapen för att kunna hantera 
allvarliga hot mot vår säkerhet eller för-
stärka pågående internationella insatser 
(och inte med fördröjning som det blev 
i Kosovo). Kraven ökar på att man skall 
skydda verksamhet eller objekt och kunna 
bistå andra myndigheter. Inför ett allvar-
ligt och varaktigt försämrat omvärldsläge 
måste man upprätthålla grundläggande 
kompetenser, särskilt för väpnad strid, och 
kunna genomföra större militära operatio-
ner (minst brigad).

Det här innebär höjda utbildningsambi-
tioner. Kompetenskraven ökar generellt, 
och när det gäller hanteringen av högtek-
nologisk materiel. Investeringen i dyr och 
kvalificerad utbildning måste tillvaratas 
bättre. Internationella insatser kräver för-
måga att samverka med olika slags förband 
från andra länder. Det betyder enligt talaren 
att enbart en svensk nischkompetens inte 
uppfyller kraven. Chefer och befäl skall 
kunna leda multinationella förband. De 
måste öka sin förmåga till väpnad strid i 
sammansatta och integrerade förband och 
vidmakthålla och utveckla förmågan att 
leda högre förband. Vid EU-ledda insatser 
skall de delta i hela besluts- och genom-
förandeprocessen.

Hur ser det då ut? För snabba interna-
tionella insatser (inklusive förstärkningar) 
räknar Neretnieks med att Försvarsmak-
ten periodvis, beroende av tid på året, 
kan ställa upp med 1 000 till 1 500 man. 
Skydda infrastruktur? Där får man enligt 
Egerstedtska utredningen inte använda 
värnpliktiga. Stödja samhället vid natur-
katastrofer? Huvuddelen av året kan det 
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bara ske med ”armar och ben”. 
Enligt talaren kan det också betvivlas 

att soldaterna lyckas utnyttja modern ma-
teriel i en mycket krävande (strids)miljö. 
Utbildningstiden kommer att vara kortare 
än på 1960-talet med dåtidens utrust-
ning och lägre krav på mångsidighet och 
säkerhet. Hur uppfylls då kravet på ökad 
förmåga att leda integrerade förband och 
högre förband? Tvekan finns även här. 
Det kommer inte att finnas förband att öva 
med. Man kan också tvivla på förmågan 
att delta på alla nivåer internationellt som 
chefer och i staber.

Det stora problemet är enligt framställ-
ningen att man inte inser att värnplikten 
inte duger för en organisation som skall 
uppfylla alla de ställda kraven. Vad som 
krävs är ständigt tillgängliga förband och 
staber för både insatser och övning, d v s 
med personal i ett yrkesförsvar. I en insats-
organisation av förband med under 3-4 år 
fast anställda soldater kan man operativt 
åstadkomma snabba insatser och snabb 
förstärkning, och också reagera snabbt 
vid terrorhot. Förband och/eller lednings-
resurser kommer att finns tillgängliga na-
tionellt/internationellt vid naturkatastrofer 
eller andra svåra påfrestningar.

Man får bättre befattningsutbildad och 
mer samövad personal, i kontinuerlig ut-
bildning med hänsyn till nya erfarenheter, 
ny materiel och nya procedurer. För offi-
cerskåren finns det på alla nivåer förband 
och staber att öva med. Finns det då inga 
problem eller nackdelar?

Jo, svarar Neretnieks. Det krävs ett antal 
åtgärder för att stärka rekryteringen av per-

soner med rätta kvalifikationer. Man måste 
undvika ”livstidssoldater”, som får svårt att 
återintegreras i civil verksamhet. Och så är 
det frågan om folkförankringen. 

Talaren vill också ha kvar värnplikten 
(2-3 månader) enligt ett nytt synsätt som 
ett komplement till insatsförsvaret. Här 
kommer rekryteringsbasen för yrkes-
soldaterna att finnas, lika så ”armar och 
ben” vid naturkatastrofer. Många fler får 
en grundläggande självskyddsutbildning. 
Folkförankringen vidmakthålls. Att alla, 
gärna även flickor, mönstrar och utbildas 
tillgodoser rättviseaspekten. Man behål-
ler ett integrationsinstrument, viktigt med 
tanke på stora alienerade ungdomsgrupper. 
Försvarsmakten är den mest jämlika av 
organisationer, fastslog talaren.

På en fråga av moderatorn visade han 
sig ha räknat litet på sin organisation. 
Inom nuvarande ramar fick han ihop 
en insatsstyrka på 24 000 man (6 000 
officerare, 4 000 civilanställda, 2 000 
reservofficerare och 12 000 soldater med 
17 000 kr i lön och en premie på 100 000 
kr efter 3 års tjänstgöring). Med hypotetiskt 
20 000 värnpliktiga om året skulle de to-
tala personalkostnaderna i räkneexemplet 
uppgå till 29,7 procent av de nuvarande 
försvarsanslagen (rätt nära en traditionell 
fördelning med en tredjedel på vardera 
utbildning/operationer, materielkostnader 
och personal).

För nationens säkerhet
Efter en paus tog Kim Åkerman över med 
dagens tredje avsnitt, på temat nationell 
säkerhet. Han såg en hel serie vägval som 
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måste göras. 
All kraft i insatsorganisationen satsas på 

den internationella förmågan. Har då För-
svarsmakten en roll att spela för nationens 
säkerhet eller inte? Ja, den 11 september 
2001 visade att det hände som vi trodde 
inte kunde hända. Efter detta asymmetriska 
angrepp, präglat av hänsynslöshet, drog 
statsmakterna slutsatsen att rikets samlade 
resurser, inför en successiv krisutveckling 
som kan leda in i en gråzon, måste kunna 
utnyttjas effektivt även om angriparen 
inte kunde identifieras. Försvarsmakten 
behöver inkluderas i den nationella säker-
hetens arsenal.

Skall då Försvarsmakten i huvudsak 
ägna sig åt internationell verksamhet 
och i avsevärd omfattning tona ned den 
nationella verksamheten? Enligt talaren 
råder här inget motsatsförhållande. Vi 
måste göra bådadera. Om vi inte gör något 
hemma sänker det tröskeln för ett angrepp. 
Om vi däremot agerar blir signaleffekten 
den motsatta: vi förbereder oss, vi kom-
mer att agera förberett och höjer därmed 
tröskeln.

I Sverige är terroristbekämpning en 
uppgift för polisen. Det har funnits en 
beröringsångest hos statsmakterna att ge 
Försvarsmakten en uppgift här. Saken har 
utretts två gånger sedan den 11 september. 
Men nu gäller EU:s solidaritetsklausul. Här 
finns en märklig paradox, konstaterade 
Åkerman. Vi har gått med på att kunna 
skicka svenska soldater till andra länder 
för att bekämpa terrorister – något som de 
inte får göra i Sverige. Samtidigt skulle 
vi kunna vara beredda att ta emot utländ-

ska soldater för att bekämpa terrorister i 
Sverige – något som våra egna soldater inte 
tillåts att göra. Men varför skulle vi få hjälp 
här hemma när vi inte gör något själva? 

Stödutredningen (Egerstedt) konstaterar 
att det inte finns något hot just nu. Men 
man säger också att risken för attacker 
mot svenska intressen snabbt kan öka på 
grund av våra politiska ställningstaganden 
eller svenskt deltagande i en internationell 
operation. Den tydliga slutsatsen är att 
samhällets samlade resurser skall kunna 
användas effektivt. Med detta som grund 
bör dagens vägval modifieras. För att vi 
skall kunna verka internationellt krävs en 
tryggare nationell plattform som grund. 
Försvarsmaktens roll i de nationella upp-
gifterna måste tydliggöras och förstärkas. 

Detta är något som inte bara gäller i 
framtiden. Om Försvarsmakten skall kunna 
förebygga eller ingripa mot terroristattentat 
krävs en helt annan syn på dess beredskap 
och tillgänglighet. De förband som ligger i 
internationell beredskap är inte tillräckliga. 
Fler resurser måste kunna utnyttjas inom 
perspektivet timmar till dygn. Ett framtida 
militärt hot kommer mycket sannolikt ha 
asymmetriska inslag. Inför en framtid som 
kan komma snabbare än vi har planerat för 
måste vi måste säkra en kompetens mot 
sådana hot. Det krävs en förmåga idag.

Gäller uppgiften enbart vissa eller alla 
ur Försvarsmakten? Om en mängd sam-
hällsviktiga verksamheter måste bevakas 
och skyddas är resursbehovet stort. Snart 
räcker Försvarsmakten inte till för att skyd-
da skyddsobjekten ens i Stor-Stockholm. 
Om man skall ha handlingsfrihet är valet 
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enligt Åkerman enkelt – alla anställda, alla 
som fullgör tjänstgöring och alla som har 
beredskapskontrakt skall kunna utnyttjas. 
Egerstedt hanterar inte ett så stort hot 
att Försvarsmakten har en naturlig egen 
uppgift. Han har, menar talaren, inte en 
tillräckligt bred palett.

Särskilt olyckligt är att det finns en 
tolkning av pliktlagen och en Europakon-
vention mot tvångsarbete som innebär att 
värnpliktig personal inte får insättas mot 
terrorism om det innebär en fara för dem. 
Stödutredningen vill i en ny lag skriva 
in att totalförsvarsvärnpliktiga inte får 
användas för uppgifter som kan medföra 
en inte obetydlig risk för att personalen 
kommer till skada. Mer logiskt vore, anser 
Åkerman, att i stället utvidga pliktlagen till 
att omfatta även dessa uppgifter. Annars 
börjar även han tro att adekvat beredskap 
och insatsförmåga kommer att kräva kon-
trakterade soldater från första början.

De svåraste situationerna, t ex gråzons-
hanteringen, ställer högst krav på snabb 
effekt. Den uppstår inte av sig själv när 
den behövs. Förmågan att leverera effekt 
byggs upp av en kedja där länkarna i tur 
och ordning är analys, samverkan, plane-
ring, samordning, utbildning och övning. 
Kunskap övergår i kompetens, i skapade 
nätverk byggs det upp ett förtroende som 
underlättar snabba insatser i svåra situa-
tioner.

Nu är vi enligt Åkerman på fel väg med 
en avveckling av den regionala territoriella 
förmågan (militärdistrikten) med motiver-
ingen att den inte behövs. Det här kallade 
han obegåvat. 

Konsekvensen blir en ledningsstruktur 
som ser ut som det lilla barnets huvudfot-
ing. Den nyss nämnda effekten blir mycket 
begränsad. Detta är exempel på en politiskt 
helt felaktig detaljstyrning. Krisbered-
skapsmyndigheten har beskrivit hur en 
liten kris snabbt kan bli en stor kris. Som 
talaren såg det är vi på väg att säkerställa 
att så blir fallet. Hans rekommendation är 
att Försvarsmakten utvecklar en annan na-
tionell ledningsstruktur än den föreslagna, 
skapar ett system med högre beredskap och 
breddar utbildningen.

För att summera: det finns ett säker-
hetspolitiskt svart hål. För mycket kraft 
har ägnats åt vad man anser att Försvars-
makten får göra. Om vi i stället hade haft 
utveckling på vad den kan göra hade vi 
enligt Åkerman sannolikt kunnat se en 
annan utveckling. Att nu inte välja i de 
beskrivna frågorna är faktiskt också ett val. 
Det valet innebär fortsatta stora luckor i vår 
nationella säkerhet. Ett riskfönster står på 
vid gavel. Hur länge skall vi vänta innan 
vi stänger det?

Var finns realismen?
Knappt en timme kvar. Nu vidtog diskus-
sionen med inledningstalarna i en panel 
på podiet. Moderatorn hade valt att ändra 
frågornas turordning. Han började med att 
citera årets budgetproposition där det sägs 
att beredskap för nationella behov upprätt-
hålls med grundorganisationens resurser 
eller mobilisering. Det ena finns bara viss 
tid av året och vad betyder det andra? Vari 
ligger realismen i systemet?

Den frågan ställdes direkt till Michael 
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Moore. Han tyckte att Åkerman förtjänst-
fullt hade satt fokus på den nationella 
uppgiften. Avvägningen är alltid en fråga 
om balans eller vad som är ”lagom”. För-
svarsmakten har aldrig raggat nya uppgif-
ter. Är det då så eländigt ställt?  Vad man nu 
skapar är en tydlig kommandokedja. OPIL 
(Operativa insatsledningen) har ett ansvar 
för samverkan med andra myndigheter. 
Operationer utförs utifrån hotperspektivet. 
Samverkansgrupper inrättas i storstäderna. 
Lokalt skall förbandschefer samverka efter 
behov. Vi har ett nedbantat försvar, men på 
viktiga områden är det tillräckligt bra. 

Kim Åkerman svarade på det han hörde 
med att det var ”mycket ord, men ingen 
verkstad”: Försvarsmakten har ingen för-
måga att ingripa nationellt, inskärpte 
han. Ledningsstrukturen är nog bra om 
det bara händer något på ett ställe. Men 
OPIL skall samverka med 24 länsstyrel-
ser, 24 länspolismyndigheter. Övningen 
Viking (en serie internationella insatser) 
ger ingen som helst förmåga att hantera 
problem i Sverige. Det råder noll balans. 
Inget land har ett ledningssystem som det 
vi nu inför. 

Moore trodde dock att det fanns i andra 
länder. Man skulle titta på det. Och sam-
verkan skulle för övrigt bara behöva ske 
med 2-3 län samtidigt.

Moderator Beckmann återkom till frågan 
om var resurserna finns. Mobiliserade 
förband? Om personal och materiel i s k 
resursförband inte är beredskapssatta, hur 
skall de då kunna fungera som förband? 
Därmed förde han in diskussionen på av-
snitt 2, personalförsörjningen. För andra 

gången efterlyste han realism. Enligt för-
svarsbeslutet 2004 och den senaste budget-
propositionen gäller totalförsvarsplikten 
som fortsatt grund för att man i framtiden 
skall kunna möta väpnade angrepp. Reger-
ingen har accepterat att Försvarsmakten 
2008 har högst 400 förstärkningssoldater 
i utbildningen och 500 beredskapssoldater 
för snabbinsatsförbanden, båda katego-
rierna anställda för högst två år. 

Man var nu på väg att förena yrkes- och 
värnpliktsförsvar till något mitt emellan, 
tyckte Moore. Neretnieks svarade att ”en 
flakmoppe inte blir en lastbil”. Han tyckte 
att högkvarteret försvarar något som inte 
fungerar. Moore genmälde att man var 
i inledningen av något nytt. ”Sanningen 
ligger i betraktarens ögon.” Man har så-
lunda värnpliktsförband enbart avsedda 
för nationella uppgifter. 

Ett system som inte utnyttjar värnplik-
tiga vid ett väpnat angrepp innebär ett 
grundskott mot hela värnpliktstanken, 
hävdade Åkerman. Kraft borde satsas på 
en annan pliktlagstiftning. Moore menade 
att man måste motivera ett relevant behov. 
Neretnieks fick på en fråga ur auditoriet 
skäl att påpeka att ännu mer reservof-
ficerskompetens än dagens behövdes i 
hans system.

Beckmann efterlyste realismen när 
Försvarsmakten räknar med att 30 pro-
cent av de värnpliktiga skall skriva på för 
internationell tjänst. Men måste därtill 
fortfarande plocka ihop soldater från olika 
håll till en internationell bataljon. Blir det 
välutbildade samtränade förband? 

Samordningen sker i termin tre efter två 
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terminer om totalt elva månaders utbild-
ning, påpekade Moore. Det är en fördel 
att man blandar soldater med olika åldrar 
och från olika håll. Högkvarteret tror att 
man kan locka tillräckligt många med re-
klam och fokusering på de internationella 
uppgifterna.

Och till sist avsnitt 3, den ekonomiska 
inriktningen. Flertalet försvarsbeslut har 
efter allt kortare tid visat sig vara underfi-
nansierade. För mycket har planerats in i 
givna ekonomiska ramar. Detta föranledde 
Beckmann att efterfråga en mera frekvent 
uppföljning av regeringens genomförande 
av besluten och därmed ett medel att öka 
realismen i försvarspolitiken. Det politiska 
intresset har inriktats på vad Försvarsmak-
ten kan leverera. 

Vi är inte där än, hette det i Moores nya 
svaromål. Sysselsättningen och försvarsin-
dustrin har varit i fokus. Det här går inte 
på en kafferast.

Vindevåg menade att det måste finnas 
en balans mellan ”input” och vad som 
kommer ut i andra ändan. Näringslivet har 
sina beställare, man kan hela tiden avläsa 
vad som levereras. Ericsson är ett säljande 
företag, därför ville man ha resurser. Från 
auditoriet noterade Johan Tunberger med 
visst ogillande den moorska kafferasten. 
Han tyckte att församlingen nyss hade lärt 
sig att förändringar måste gå fort, ”annars 
är man rökt”. 

I sitt sista svaromål framhöll Moore att 
det var stor skillnad för en myndighet att 
frigöra medel. Man måste vara ärlig och 
säga att styrningen inte varit bra. Över-
gripande mål hade funnits. Men sedan var 

det glapp och därefter var Försvarsmakten 
alltför mycket utsatt för detaljstyrning 
uppifrån. 

Väcka intresse
Symposiet hade nått slutet, men som mö-
tets ålderman fick Claës Skoglund ordet. 
Han konstaterade att morgonekot inte haft 
en rad om uppgiften om att Försvarsmak-
ten återigen hade halverats. Försvaret är 
ointressant! Försvarsfrågan är död och 
svenska folket okunnigt. Försvarsmakten 
har helt försummat sin informationsverk-
samhet. Det gäller att äntligen få något till 
stånd – även utåt.

Moderator Beckmann kunde härmed 
avrunda med att man lyckats diskutera rea-
lismen i dagens försvarslösningar. Varpå 
Eskil Erlandsson riktade ett tack till delta-
garna. Sådana här möten är oerhört viktiga 
för oss som inte är yrkesmän, sade han 
– uttryckligen nöjd med dagens inspel.

PS
Vilken hållning till symposiets frågor intar 
då regeringen, och i synnerhet försvars-
ministern?

Något av det kunde man faktiskt ta del 
av senare samma dag, då Leni Björklund 
i Palmecentrets regi deltog i en debatt på 
ABF vid Sveavägen. Hon började med 
beskedet att det är varje suverän stats 
ansvar att försvara territoriet. Försvarets 
dimensionering vilar på nationell botten. 
De internationella uppgifterna får inte styra 
utvecklingen av den militära förmågan.

Om det inte fanns någon risk för nya 
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hot vore det enligt försvarsministern 
tveksamt om man över huvud taget skulle 
ha något försvar, det kunde då räcka med 
gendarmeri, kustbevakning och dylikt! 
(Här kunde någon ha frågat om vad som i 
så fall skulle hända med solidaritetskraven 
på att vi skall kunna ställa upp militärt i 
internationella insatser.) 

Ministern erinrade om kraven på EU:s 
nya snabbinsatsstyrka (hos regeringen gil-
lar man inte att översätta unionens Battle 
Group med ”Stridsgrupp”). När det gäller 
materielförsörjningen i stort inriktar man 
sig på omedelbara behov. För långsiktighe-
ten svarar forskning och utveckling. Vapen 
kommer att ”köpas från hyllan”, som när vi 
senast köpte hundra lätta pansarfordon från 
Sydafrika. Ett nytt utbildningssystem skall 
underlätta utlandsmissioner. De värnplik-
tiga sades uppskatta en utbildning där man 
talar mycket om internationella insatser.

De som talar om nedläggningar glöm-
mer enligt Leni Björklund vad vi bygger 
upp. Som säkerhetsläget ser ut har vi 
inget behov av militärdistrikten och spar 
en del pengar. Och vi kan inte ha samma 
stödorganisationer som tidigare. FMV, 
Pliktverket med flera måste anpassas till 
dagens uppgifter och ramar. Men än en 
gång kom det: grunden är nationell.

Meddebattörerna var två. Bo Pellnäs 
fann kontrasten mellan överbyggnaden och 
den lilla insatsstyrkan absurd. Han tyckte 
att försvaret befann sig på glid. Man kan 
inte svara på de enklaste frågor, det finns 
ingen balans alls. En representant för 

Svenska Freds tyckte tvärtom att avrust-
ningen går på tok för långsamt.

Vi måste ha en större förmågebredd än 
om vi inte vore alliansfria, deklarerade 
försvarsministern. Beslut fattas utifrån be-
hov som bedöms relevanta – och inte från 
industrins önskan att ha kvar verksamhet. 
Om säkerhetsläget ändras kommer vi med 
successiva beslut att öka den operativa 
förmågan, berättade ministern. Det är inte 
rimligt att ha en större styrka än som svarar 
mot hotbilden.

Ordföranden, Gunnar Lassinanti, redo-
visade bekymmer för försvarsläget hos 
socialdemokratiska gräsrötter i Norrbotten 
och nämnde även Finlands satsningar (det 
senare något som också hade varit uppe på 
symposiet). Leni Björklund noterade att 
Finland bedömer hotbilden på ett annat 
sätt och har valt en annan väg än vi. Men 
man drar ned även där. 

Det påpekades av ordföranden att mötet 
var glest besatt – som en illustration till 
Skoglunds inpass ovan. Men arrangörerna 
sade sig likafullt vilja att försvarsfrågan 
diskuteras som viktig. Leni Björklund har 
lovat att i fortsättningen återkomma till 
ABF en gång i halvåret.

 
Läs Kim Åkermans föredrag ”Nationell 
säkerhet – en fråga om vägval” på vår 
hemsida http://www.kkrva.se, under fliken 
Länkar. Ett häfte med föredraget kan också 
hämtas på KKrVA, Drottning Victorias 
Örlogshem, Teatergatan 3, 5 tr.
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Since the Cold War Sweden has radically 
changed the structure of her Armed Forces. 
The military as a whole is a mere shadow 
of its former self. The Army in particular 
has been cut to the bone. Once it consisted 
of some thirty brigades, now it will only 
have three and a half mechanised battalions 
in some sort of readiness. All emphasis is 
put on participation in international peace 
missions.

After 9/11 there is however a new de-
mand for resources for homeland defence. 
But in practice very little has happened. 
The Armed Forces simply can’t go on 
without making difficult choices. But they 
seem to be caught up in a prolonged budget 
crisis, and there is still no legal basis for 
using the military in a role supporting the 
police in case of a terrorist threat. 

This has worried some fellows of the 
Royal Swedish Academy of War Sciences. 
Some of them have put forward sug-
gestions how to address the problems by 

advocating a fresh start in several respects, 
notably in budgeting, finding the right sol-
diers and preparing for a national defence 
against threats of a new kind. Their efforts 
were recently put to test in a symposium 
in Parliament.

Some speakers here compared the 
military’s problem with how the big Er-
icsson concern, quickly and ruthlessly, 
managed its crisis in the early 2000s. An-
other idea was to use conscripts in a new 
role and among them find the soldiers for 
a wholly professional defence, the first in 
more than 100 years. Finally stress was put 
on the need to prepare troops for combating 
new threats at home.

This will mean a return to civil-military 
co-operation, which Sweden was once 
famous for, and also recreating regional 
control and command, in both cases things 
that have been lost as being thought un-
necessary in the new era.

A symposium on “Future choices for the Armed Forces”, held in 
Stockholm on 26th October 2005. Report by Senior Editor Olof 
Santesson

Summary

Defending A Safer Sweden


