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TIDSKRIFT
Debatt

Miniförsvaret börjar tydligen ta 
form. Ett tveksamt tack för den 
upplysningen i närtid, som på 

flertalet händer satt långt inne.  Man har 
ju undrat vad som blev kvar av svensk 
värnkraft när regemente efter regemente 
lades ned, och särskilt den gamla armén 
tycktes bortsopad. 

Några i Sverige är trots allt engagerade i 
ett länge undflyende ämne. Mer preciserat: 
har vi idag och i morgon några gripbara 
arméförband? Var finns de, hur ser de 
ut? Särskilt vid sammanträden i Akade-
miens avdelning I (lantkrigsvetenskap) 
har frågorna haglat. Och måndagen den 
16 januari 2006 kom äntligen ett besked, 
rimligtsvis avseende dagsläget: Förbanden 
med beredskap mellan 0 och 360 dagar 
har ca 9 500 officerare och soldater, varav 
armén omkring hälften. Nästan 5 000 man. 
Imponerande! Men läget kan bli bättre, om 
arméinspektören Sverker Göransson får 
som han hoppas. Se nedan.

Uppgiften om de tappra femtusen satt 
långt inne. Några minns hur det var ännu 
för några decennier sedan, på den tiden när 

Frågan om var förbanden finns 
Vad högkvarteret länge inte ville prata om

av redaktör Olof Santesson

hotbilden (Sovjetunionen) fanns och riket 
höll sig med ett försvar på nära 800 000 
man, varav bortåt 700 000 i armén. Då 
skulle allt folket – bara det – inte få reda 
på hur många fördelningar och brigader det 
fanns i fältarmén. Sverige följde samma 
mönster som exempelvis Israel. Inget fick 
sippra ut som kunde antyda hur försvaret 
skulle disponeras på olika frontavsnitt i 
händelse av ett fientligt angrepp.

Frågan är om inte med tiden hemlig-
hetsmakeriet mest tjänade till att dölja att 
vi kunde sända i fält en armé nästan lika 
stor som fanns i Västtyskland med dess 
åtta gånger fler invånare. Det kunde ju för 
skattebetalarna och de oinvigda folkvalda 
verka överstarkt. Sekretessen kändes nog 
också med tiden litet fånig i försvarssta-
ben. Stockholmskonferensen 1984-1986 
för förtroende- och säkerhetsskapande 
åtgärder och nedrustning i Europa, ja hela 
det arbete som resulterade i dagens orga-
nisation OSSE, krävde en ny öppenhet och 
genomskinlighet. 

Att hantera nya krav var litet krångligt 
för ett land som hade praktiskt taget hela 
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sin försvarsorganisation hempermitterad. 
Det blev i alla fall så att man övergick 
till att öppet tala om vilka större förband 
som ingick i härordningen. Därmed blev 
det nästan för mycket av det goda med 
en debattens brigadexercis inför varje 
försvarsbeslut.

Sedan blev det 2000 och time-out. Man 
ville eller kunde kanske inte efter omin-
riktningens förbandsras klara ut vad som 
blev kvar där sopkvasten gick som hårdast, 
i armén. Marinens fartyg och flygets plan 
förblev kända. Men hur var det med de 
sista markstridsförbanden? 

Hemlighetsmakeriet gjorde comeback. 
Intresserade medborgare kunde undra om 
motivet nu var det motsatta – att det inte 
skulle öppet avslöjas hur långt antalet 
arméförband hade krympt. Någon har fres-
tats att med anspelning på en känd gam-
mal teveserie ropa ”hallå, hallå hemliga 
armén”, då förstås inte alls riktat till bara 
markfunktionen utan till hela Försvars-
makten och framför allt högkvarteret.

Om det stora raset bland stridande 
förband blev allmänt känt och diskuterat 
kunde ju folket få för sig att Försvarsmak-
ten var totalt inkompetent i hanteringen av 
minst 37 miljarder kronor om året. Sådana 
misstankar är inget nytt i svensk försvars-
debatt. Lyssna på en luttrad politiker på 
den tiden pengarna var mer värda: ”Att 
ett försvar som kostat 800 miljoner om 
året skall ge oss så usel beredskap är ju 

närmast häpnadsväckande” (statsminister 
Tage Erlander våren 1948).1 

I vägröjarens roll
Bristen på vederhäftiga myndighetsbesked 
efter omläggningen till insatsförsvaret 
hindrade förstås inte viss debatt. Här 
har Svenska Dagbladets reporter Mikael 
Holmström haft litet av vägröjarens roll. 
Inför det senaste försvarsbeslutet FB04 
satte han sig hösten 2004 att räkna på 
den öppna listan över vad som skulle 
finnas kvar av bataljonsenheter år 2007. 
Sekelskiftets markstridskärna av sexton 
mekaniserade bataljoner visade sig vara 
halverad, sen var dom bara åtta. O s v. Det 
här fick han till ett försvar om 31 500 man, 
oräknat det likaledes bantade hemvärnets 
30 000 man.2 

I själva verket fanns det goda skäl att 
ifrågasätta även den holmströmska sum-
man. Människor kunde exempelvis fråga 
sig vad som alls fanns i insatsväg utöver 
värnpliktiga under grundutbildning och 
kontraktsanställda i förband ute i interna-
tionell tjänst, alternativt i enheter redo att 
avlösa dem.3 Men från varken Försvarsde-
partementet eller högkvarteret kom någon 
upplysande kommentar.

Ett år senare, i oktober 2005, presen-
terade redaktören Holmström en starkt 
reviderad siffra. Arméstridskrafterna hade 
nu, skrev han, nått en historisk bottennivå: 

1  Erlander, Sven: Tage Erlander Dagböcker 1945-1949, Gidlunds förlag, Södertälje 2001, s 212.
2  Holmström, Mikael: ”Bantning ger stort manfall”, Svenska Dagbladet 2004-11-28.
3  Se bl a KKrVAHT, 1. häftet 2005, s 115-120.
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3 300 man. Han hade läst i papperen och 
funnit att insatsförbanden mindre än ett år 
efter FB04 i december 2004 hade mer än 
halverats en gång till. 

Av mekaniserade bataljoner skulle 
nu bara finnas 3,5 kvar, av luftvärnet en 
bataljon och av artilleriet ¼ (tre pjäser). 
Återstoden hade plötsligt, med ett begrepp 
som debuterade i budgetförslaget för 2006, 
omvandlats till ”resursförband”.4 Enligt 
artikeln hade överbefälhavaren förutsatt 
viss beredskap även för dessa förband, 
men regeringen hade strukit dem från den 
listan. 

Nu gavs faktiskt ett slags bristfällig del-
kommentar. En namngiven politiskt sak-
kunnig i Försvarsdepartementet förklarade 
saken som att ”resursförbanden kommer 
inte att kunna uppträda som förband, det 
är inte det som är kraven på dem. Man kan 
säga att man har gjort produktionsresurser. 
De är inte organiserade för att vara insats-
bara”. Klara besked, kan det tyckas. 

Men försvarsminister Leni Björklund 
uttryckte förhållandet så här: Resursför-
banden är till för att upprätthålla uthål-
ligheten hos insatsförbanden och för att 
bevara utvecklingskompetensen i olika 
funktioner. Resursförbandens beredskap 
sätts inte av regeringen. Däremot sätter 
Försvarsmakten beredskap på förbanden. 
De är organiserade som vanliga förband. 

Det gick att tolka hennes uppfattning 
som att resursförband i vissa lägen kunde 
kallas under fanorna och komma att av-

lösa insatta insatsförband, hur nu detta 
kunde förenas med att internationella 
missioner kräver kontraktsanställning av 
personalen.

Strax före jul meddelade Försvarsmakten 
hur som helst att man hade börjat skicka ut 
krigsplaceringsorder till den hempermit-
terade personalen, precis som det var förr. 
Något sådant hade inte förekommit sedan 
1999. Man säger sig dock i dataregister 
ha haft förband uppfyllda med personal. 
I första steget handlar det nu om att man 
skickar ut order till förband med ”högre 
beredskap”. 

Det lät inte som om några resursförband 
skulle komma ifråga. Folkpartiets Allan 
Widman liknar dem vid en personalreserv. 
Man har en packe med namn som kan 
förstärka insatsförband individvis (snabbt 
kontrakterade?) och med viss materiel. 
Men de kan aldrig förstärka som hela 
förband, var hans bedömning. Partivännen 
Jan Björklund kallade resursförbanden för 
ett luftslott vid Folk och Försvars Sälen-
konferens i januari 2006.

Just frågan om resursförbanden togs inte 
upp av arméavdelningens Anders Carell 
när han diskuterade läget för markstrids-
förbanden vid ett slutet möte med Akade-
miens avdelning I hösten 2005. Carell har 
även vintern 2006 strävat efter att belysa 
arméavdelningens nya ambitioner. Veterli-
gen är han den ende av Akademiens rätt få 
aktiva ledamöter som har bemödat sig om 
att sprida ljus över förbandsdunklet. Och 

4  Holmström, Michael: ”Smygbantning halverar försvaret”, Svenska Dagbladet 2005-10-26.
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hans presentation gav en dagsbild som låg 
tämligen nära lägesbeskrivningen i SvD.

Nästan ingenting
Så slog Holmström till igen. Lagom till 
öppningen av årets upplaga av den årliga 
Sälenkonferensen den 15 januari 2006 lade 
han i söndagens tidning fram nya siffror. 
Nu skulle armén kunna sätta in 5 000 man.5 
Det är långt färre än vad grannländer med 
mindre befolkning, Danmark och Norge, 
kan visa upp, för att inte tala om Finland 
med dess verkliga folkförsvar. 

I artikeln belystes läget vid en ovän-
tad kris av ledamoten Johan Tunberger, 
försvarsanalytiker vid Totalförsvarets 
forskningsinstitut. ”Väldigt får förband blir 
gripbara. Det tar ända upp till ett år att få 
fram 5 000 man. Är försvarets snabbinsats-
styrka (den nordiska stridsgruppen NBG, 
Nordic Battle Group, min anm) utomlands 
finns nästan ingenting i Sverige”. 

Att försvaret inte har de resurser som 
kan behövas avvisades dock i tidningen 
”kategoriskt” (Holmströms formulering) 
av Försvarsmaktens utvecklingschef, gene-
ralmajor Michael Moore. – Vi har angivna 
krav på beredskap och förmåga. Dem upp-
fyller vi, och det är alldeles tillräckligt mot 
dagens hot, säger han enligt referatet.

Resursförbanden kan i många fall ha en 
inneboende hög beredskap och de kan ha 
en hög förmåga, ansåg Moore vidare. En 
annan ej namngiven general i högkvarteret 

citeras dock med ett helt annat besked. 
”Resursförbanden går inte att sätta in i strid 
– inte utan ett års förberedelser eller ännu 
längre tid.”. Vad skall en fattig flicka tro?

Att ett omtänkande kunde vara på väg 
antyddes likafullt redan i söndagsartikeln 
av Moore. ”Vi överväger att även för re-
sursförbanden ställa beredskapskrav som 
skall vara rimliga och kloka.” 

Krukan hade kanske gått till vattnet så 
länge att hon slutligen brast. Den tredje 
gången blev för mycket för somliga. Så 
Holmströms artikel åstadkom viss upp-
ståndelse inom säkerhetsetablissemanget, 
kanske därför att saken kom upp med nästa 
hela församlingen närvarande vid Sälen-
konferensen. Risken fanns att det bara 
skulle bli ett enda malande av siffror som 
ställde myndighetspersoner svarslösa. 

Redaktören hade gjort nytta – kanske 
också löst en del stabsmedlemmar från vad 
som höll på att bli ett trauma.  Det berättas 
att nyckelpersoner vid konferensen och 
hemmavarande generaler surrade omkring 
med krav att saken nu måste klaras ut och 
något slags besked ges. Denna gång kom 
det också nästan blixtsnabbt. Och därmed 
fick vi HKV/Infos uppgift om de 9 500 i 
hela Försvarsmakten och ca hälften i armén 
att hålla oss till.

Vad det här betyder i antalet gripbara 
insatsförband är inte heller nu preciserat. 

Först vad som kan finnas i dagsläget 
– slagstyrkan år 2006.

5  Holmström, Michael: ”Varning för bantat försvar”, Svenska Dagbladet 2006-01-15.
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Förhållandet när det gäller rustade 
fartyg och insatsberedda flygplan återstår 
att belysa i debatten. Men i armén? Vad 
kunde finnas att tillgå om något hände 
som krävde en insats av utbildad trupp? 
För närvarande beror det bl a på var i ut-
bildningen värnpliktiga ur åldersklassen 
befinner sig. Under en kort tid före vårens 
slutövning skulle de kunna användas vid 
kompani- eller åtminstone plutonsinsatser. 
Men som utbildningsrytmen är finns det 
den övervägande delen av året inga sådana 
värnpliktsförband att tillgå. Då existerar 
det med andra ord inga arméstridskrafter 
i närheten av 5 000 man.

Vad som finns är den särskilda skydds-
gruppen SSG av kompanistorlek – alltjämt 
med delar ute i Afghanistan? – och hemvär-
net. I övrigt existerar organiserade enheter 
som är ute i utlandsmissioner eller under 
utbildning för avlösning. Här får man i 
dagsläget sålunda räkna i hundratal och 
inga tusental. Alltså: inte ens en bataljons-
styrka utbildad och användbar för hemma-
bruk. Är det verkligen vad statsmakterna 
läste in i begreppet time-out, när det togs 
med raserande följder?

”Litet och proffsigt”
Försvarsmaktens och försvarsdepartemen-
tets ideologer kan hänvisa till att det har 
beslutats att inget som helst militärt hot 
föreligger mot Sverige i ett tioårsperspek-
tiv och vidare att tonvikten skall läggas på 
förmåga till internationella insatser. Vid ett 
möte med Folk och Försvar hösten 2005 

slog nämnde Moore fast att ”det behövs 
inget stort försvar”. I stället skall vi ha ”ett 
litet proffsigt försvar”. 

Generalen suggererar fram en konstlad 
motsättning. Det är som om striden bara 
står mellan de nöjda som finner dagens 
försvarsmakt ”lagom” och de andra, stofi-
lerna, som helst vill ha kvar hela den gamla 
stora armén med många brigader intakt. 
Kanske gör han sig verkligen ett sådant 
beläte. Men de som besvärar högkvarteret 
med frågor och kritiska värderingar är 
ju oftast människor med andra syften än 
några regementskramares. Många av dem 
är nuvarande chefers tidigare kolleger. 

Försvarsmaktens gripbara del tycks ju 
ha krympt mycket mer än vad riksdagens 
rimligtvis tänkte sig i FB04. I beslutssi-
tuationen har våra folkvalda förespeglats 
– eller intalat sig själva – att Försvarsmak-
ten skulle kunna mobilisera betydligt fler 
förband än vad som kan rymmas inom 
ramen knappt 5 000 man. I brist på besked 
har detta ju snarast tett sig som fritt fall.

Regering och riksdag måste, såvitt man 
kan förstå, ännu hösten 2004, för bara litet 
mer än ett år sedan, ha avsett att det oaktat 
doktrinen om satsning utomlands skall fin-
nas en försvarsmakt som är större än vad 
som går åt för internationella insatser.

Försvarsministern var också väldigt 
tydlig vid ett möte på ABF i höstas: de 
internationella uppgifterna får inte styra 
utvecklingen av vår militära förmåga. 
Varje suverän stat har ett ansvar att försvara 
territoriet.6

6  Möte på ABF 2005-10-26.
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Så långt dagsläget. Låt oss nu försöka 
kika litet på hur det kan komma att se ut 
den 1 januari 2008, när den just införda 
treterminsutbildningen har löpt ett slag 
och resulterat i en övad snabbinsatsstyrka. 
I det läget kan Sverige erbjuda EU en fär-
dig NBG med en helsvensk mekaniserad 
bataljon som manöverdel. P 7 tjuvstartar 
med ett ”accelerationskompani”.

Enligt statsmakternas krav skall Sverige 
också kunna delta med ytterligare en batal-
jon plus tre smärre enheter (av kompani-
storlek) för internationella insatser. Det här 
hoppas ÖB personellt kan klaras genom att 
framöver var tredje värnpliktig skriver på 
för tjänst i krisområden utomlands. 

I praktiken skall detta innebära att på 
respektive utbildningsplatser (regementen 
m m) vart tredje kompani består av solda-
ter som har kontrakterats för kommande 
utlandsmissioner eller som har gjort sina 
tre terminer och redan tjänstgör i snabb-
insatsstyrkan. Såvitt nu kan uttydas ligger 
nämligen snabbinsatsstyrkans enheter, 
mellan rimligtvis täta sammandragningar 
för övningar i bataljon eller högre, kvar vid 
sina moderförband. 

De värnpliktiga som har avtackats för-
svinner heller inte som hittills under det 
galna 2000-talet ut i periferin. De krigs-
placeras troligen antingen vid det förband 
där de gjorde sin grundutbildning – för att 
fylla ut för de kompanier vars folk har går 
ut på kontrakt – eller i andra förband med 
varierande beredskap. Några repetitionsöv-
ningar förefaller inte vara tänkta för dessa 
soldater, som står kvar i rullorna normalt 
tre år. En del finns kanske tillgängliga 

längre – och kan då placeras in i förband 
som ”veteraner”.

En mekaniserad trio
Det här kan betyda att Sverige hemma 

kring 2008 förfogar över en kärna av en 
mekaniserad insatsbataljon på vartdera 
P 4, P 7 och I 19, som kan vara bemannad 
med kontraktsanställda och, beroende 
på utbildningsståndpunkt, värnpliktiga. 
Alternativt kan man vidare i en kris också 
sätta in lediga utlandsförband såsom dem 
som finns i NBG.

Vad finns det då för en omgående in-
sats att tillgå mer än de nämnda tre-fyra 
bataljonerna? Ja, det finns ju förband för 
ledning, samband, understöd och logistik. 
I vart och ett av dem bör finnas kompanier 
med personal som ingående i förband med 
10 eller 30 dagars beredskap har bundit sig 
för internationell tjänstgöring. En rad av 
dessa kan övas tillsammans med snabbin-
satsstyrkan. Dess palett är i princip bred. 
Det skulle exempelvis kunna innebära att 
ett av artilleriregementets kompanier kan 
ingå i NBG, om det skulle anses befogat 
att understödja bataljonen med tung eld. 
Motsvarande gäller för luftvärnet, vilket 
skulle kunna förklara Holmströms siffror 
i det tidigare.

Vi kan också sluta med att grubbla 
över uppdelningen mellan insats- och 
resursförband. Man har insett att den här 
uppdelningen blev både förvirrad och 
föga ändamålsenlig. Ett hugskott i detta 
överplanerade miniförsvar? 

Begreppen insats- och resursförband har 
lett till feltolkningar och otydlighet, skriver 
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högkvarteret: vi är medvetna om detta 
och kommer att uppnå större tydlighet i 
budgetunderlaget för 2007, som lämnas 
till regeringen i mars månad.

Vi vill, fortsätter man, skapa enkel-
het och tydlighet, och avsikten är att 
alla förband i insatsorganisationen skall 
beredskapssättas. Målet är att redovisa 
en samlad insatsorganisation. Ur denna 
kan olika förband nyttjas för anmälan till 
internationella styrkeregister och sättas 
samman flexibelt för nationella eller in-
ternationella insatser.

Fortfarande måste det väl ändå bara vara 
kontraktsbunden personal i det senare fal-
let. Oklart är om den tidigare uppdelningen 
på förbandsgrupper 1 till 5 blir kvar. Men 
man har inom högkvarteret tydligen kom-
mit fram till att det med hänsyn till behovet 
av förbandsproduktion och utbildning är 
vettigt att inte särskilja ytterligare mel-
lan de förband som i alla fall står kvar på 
listorna.

Enligt vad arméavdelningen inom 
högkvarteret har räknat med skulle man 
kunna åstadkomma en helt ny giv för 
markstridskrafterna inom ramen för stats-
makternas krav på svensk förmåga. Med 
utgångspunkt från ÖB:s nya direktiv vill 
man skapa ”riktiga förband”, inte bara 
med kontraktsanställda utan även med de 
betydligt fler värnpliktiga som har full-
gjort sin tjänst och krigsplacerats. Totalt 
sett kommer det då att röra sig om 25 000 
officerare och manskap, varav hälften 
skulle vara tillgängliga för snara insatser. 
Onekligen vore det en förbättring jämfört 
med dagens bottenläge. 

Kvar står att ingen vågar säga att den 
bebådade armélösningen kan förverkligas 
enligt nu aktuella planer. 

De tre nämnda regementena P4, P7 och 
I19 sätter upp var sin ”stridsgruppsled-
ning”. Man vill använda denna benämning 
eftersom inga förband organisatorisk ingår, 
men inför omvärlden kan de jämföras med 
brigadstaber och där kanske även kallas 
för det. Varje år kan således en strids-
gruppsstab leda förbanden i exempelvis 
det årets slutövningar och en annan vara 
övningsledare. Man får hoppas att detta 
nödtorftigt kunde göra stabsmedlemmar 
skickade att lösa uppgifter i internationella 
staber.

Försvar i motvind
Försvarsmakten känner sig arbeta i en 
allt svårare motvind. Problemen med 
nya åtaganden finns kvar. Detta även om 
pengar överförs till Försvarsmakten från 
de s k stödmyndigheterna, enligt den av 
akademiledamoten Peter Lagerblad gjorda 
försvarsförvaltningsutredningen, något 
som har utlovats av en annan ledamot, 
generallöjtnant Claes-Göran Fant, chef 
för Försvarsmaktens utvecklings- och 
inriktningsstab.

ÖB tar sikte på att inte bara sätta upp och 
bemanna den nordiska stridsgruppen utan 
även skicka kvalificerade officerare med 
generalmajor Bengt Andersson i spetsen 
till det internationella högkvarter (OpHQ) 
som från Storbritannien skall kunna utöva 
ledning av ett antal EU-styrkor. Det är ge-
nom denna unionens satsning på staber och 
förband som högkvarteret i efterhand, en-
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ligt elaka tungor, har försetts med det mål 
som skall motivera att man satte igång hela 
ominriktningen, något som annars föreföll 
många svår- eller rent av omotiverat.

Samtidigt skall, i dessa det nätverks-
baserade (NBF) försvarets tider, en 
framtidsinriktad struktur hållas igång. Ny 
materiel tillförs och även nya förband som 
en säkerhetsbataljon (först hoppades man 
på tre), ett NBC-kompani och en luftburen 
kapacitet, om det nu någonsin blir en hel 
bataljon eller bara en skvadron.

Det uttalas att Försvarsmakten skall 
vidhålla sex grundläggande förmågor: 
ledning; underrättelser och information; 
verkan; rörlighet; skydd; uthållighet. Det 
kan låta som ett försvar utan luckor. Vad 
skall pengarna då räcka till? Kan man i rea-
liteten klara alltsammans själv eller måste 
inte andra (NATO, EU-medlemmar) bidra 
med förmågor så att hela förmågebredden 
uppnås? 

I Sälen funderade också ÖB högt kring 
ett mer utvecklat samarbete med olika län-
der med olika förmågor. Vi måste på något 
sätt vidga basen. Man skulle kunna slå sig 
ihop i vissa delar, ty i vissa fall närmar vi 
i Sverige oss smärtgränsen för vad som 
är möjligt att vidmakthålla, sade han. Det 
låter olycksbådande för vissa funktioner 
vilkas företrädare redan känner risken av 
att deras verksamhet skall bli ”vilande” 
och så tyna bort.

Somligt har redan sopats undan såsom 
distriktsstaberna med deras regionala 
uppgifter. Kvar blir fyra säkerhets- och 
samverkanssektioner, under var sin övers-
telöjtnant, för samverkan med regionala 

myndigheter.
Som ledningsorgan för även rent taktiska 

uppgifter finns hädanefter endast OPIL, 
den operativa insatsledningen, som skall 
samverka med 21 länsstyrelser eller några 
hundra kommuner!

Våren 2005 begärde ÖB att de poli-
tiska beslutsfattarna skulle ge honom 
nödvändiga anvisningar för inriktningen 
av Försvarsmaktens förmågor och upp-
gifter framöver. Det rör sig om sådana 
vägval som diskuterades vid Krigsveten-
skapsakademiens symposium i oktober 
samma år. Något svar har han inte fått, 
åtminstone inte enligt vad som har kommit 
till offentlig kännedom. Så den struktur 
som högkvarteret arbetar på och som har 
antytts här kanske också visar sig vara 
en chimär vid kontakten med den bistra 
verkligheten.

Hålla tummarna
Visst, vi har SSG och vi får 2008 snabb-
insatsstyrkan med en förhoppningsvis väl 
utrustad och övad mekaniserad bataljon 
i centrum. I den skall finnas kontrakts-
anställda beredskapssoldater, som alter-
nativt också kan användas för nationella 
uppgifter. Till den utbildas för närvarande 
personal även för att leda in flyg mot 
bataljonens markmål – i det hela taget en 
ny uppgift för flygvapnet (bortsett från 
de divisioner av lätt attack, egentligen 
skolflygplan, som skulle användas i norr). 
Men i övrigt när det gäller armésidan får 
vi hålla tummarna.

Det har tagit orimligt lång tid för oss som 
är utanför att begripa vad som förbands-
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mässigt händer inom Försvarsmakten. Den 
var tidigare sluten, har generalen Moore 
meddelat. Förr var locket på, sade han 
2005 vid Folk och Försvars höstmöte om 
vägvalen. Numera är det öppet och högt i 
tak, lovade han och medgav att man hade 
haft styrningsproblem. 

I och med att försvarsministern också 
talade om förvirring kring aktuella begrepp 
antyds att man inom Försvarsdepartemen-
tet kunde vilja göra något åt saken. Förvirr-
ing lär även ha rått inne i staberna.

Bra är naturligtvis ändå att till sist 
äntligen något slags preliminärt dagsbe-
tingat besked om svensk insatsförmåga 
har lämnats ut av ÖB och hans högkvarter. 
Öppenhet måste vara det bästa försvaret 
– även om de helst skulle vilja slippa den. 
Argumenten borde inte vara alltför svåra 

för en försvarsmakt som känner sig lagom 
stor. Även medborgare utan full insyn i och 
vetskap om det militära pusslet bör själv-
klart kunna vara med och i fritt menings-
utbyte ventilera tankar om sådana faktorer 
som måste balanseras mot varandra i en 
någorlunda välavvägd lösning. Ju mer de 
då kan tala utifrån fakta, desto bättre. Det 
gäller inte minst det lilla försvaret.

Nu har vi kanske också fått ett första mått 
på den ”grundläggande försvarsförmåga” 
som riket skall besitta enligt försvarsetabl-
issemanget fikonspråk; och mer skall väl 
komma.

Ja, kanske blir det till sist 12 500 in-
satsberedda soldater i armén. Det är inte 
mycket, men det är mer än knappa 5 000, 
och det är vad vi får. I bästa fall.
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Summary

The Secret Life of the Armed Forces 

by Senior Editor Olof Santesson

The Swedish Armed Forces are now fewer 
in number than they have been for cen-
turies. Still, they are supposed to be just 
about right for the challenges that could 
be imagined after the Cold War. But what 
is enough and how many are they?

This is the question some of us who are 
concerned have grappled with since no 
answer has been divulged by the Armed 
Forces Headquarters. It seemed they want-
ed to keep things secret.

In January, however, one enterprising 
journalist obtained an answer by his very 
persistence. Now we know how much the 
forces have melted away. 

Beginning in 2008 the joint forces could, 
within one year, mobilise 9 500 officers and 
men, a little over half of them in the ground 
forces. For the Army this would mean that 
at best roughly three mechanised battalions 

could be reckoned with, apart from units 
earmarked for peace operations and made 
up by contracted and short-term enlisted 
soldiers. One of these is a mechanised 
battalion within the Nordic Battle Group 
at the European Union’s disposal.

With more time for preparations the 
Swedish forces could just about double 
in size. Still their number is much smaller 
than that which our neighbouring countries 
can raise. Why for years these military 
facts have not been openly discussed is 
anyone’s guess.

Still there seems to be a slight wind of 
change blowing in parts of the Defence 
Headquarters. The Army Section is trying 
to implement a task force organisation 
with 25 000 officers and men in the ground    
forces. Half of them would constitute a 
Rapid Reaction Force.


