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TIDSKRIFT
Debatt

V i fick inte ut vårt budskap är en 
gängse bortförklaring när man      
misslyckats i ett val. Det är nå-

got av denna attityd också i försvarsminis-
terns av Gunnar Magnusson inledningsvis 
citerade uttalande. Men hon visar dock 
prov på en betydande självkritik: ”Vi har 
alla… fullständigt misslyckats…” 

Gunnar Magnusson, verksam i Hög-
kvarteret, vill tydligen inte helt ta åt sig. 
Felet ligger till stor del hos de kritiska 
debattörerna: ”Det är som funnes det en 
blind fläck.”

Kanske inte alla kritiska inlägg beror på 
bristande fattningsgåvor hos debattören. 
Det finns två möjliga förklaringar till. Den 
ena är brister i informationen, den andra att 
budskapet helt enkelt inte är hållbart.

Det grundläggande informationspro-
blemet ligger i Försvarsmaktens olika 
uppgifter i olika tidsperspektiv. Det är klart 
(om än inte högt) uttalat från statsmakterna 
att det militära försvarets raison d’être är 
att försvara riket mot ett eventuellt fram-
tida väpnat angrepp. Samtidigt är siktet i 
dagsläget helt inriktat på de internationella 
insatserna. 

Som Gunnar Magnusson påpekar är kra-

ven i dagsläget och för framtiden ”i mångt 
och mycket varandras förutsättningar.” 
Men man kan inte komma ifrån att de 
även konkurrerar om knappa ekonomiska 
och andra resurser. Det finns debattörer 
som hävdar att det internationella tar för 
stor del, till förfång för framtida värnkraft. 
Dessa möts ofta med förakt som sittande 
fast i gamla hotbilder. Jag delar inte deras 
uppfattning men tycker att bättre motargu-
ment är vikten av att hänga med i den in-
ternationella militärtekniska utvecklingen 
och, framför allt att främja politiska, stra-
tegiska och operativa förutsättningar för 
väpnat bistånd till oss om vi skulle hotas. 
Fast sistnämnda argument är naturligtvis 
inte säkerhetspolitiskt korrekt så länge al-
lianslösheten är helig.

Ytterligare två andra invändningar 
präglar kritiken. För det första: klarar 
insatsförsvaret av de stolta målsättningar 
för internationella insatser politikerna ställt 
upp? Mycket av sifferexercisen handlar 
om detta, snarare än att jämföra med kalla 
krigets mobiliseringsförsvar. Insiktsfulla 
debattörer inser att kostnader per förband 
i ”det insatta insatsförsvaret” (för att nu 
begagna det förvirrande uttryck, som av 

När börjar nedräkningen?
Genmäle till överstelöjtnant Gunnar Magnusson

av överste Bo Hugemark
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outgrundlig anledning brukas i Försvars-
makten) är vida större än i det förråds-
ställda mobiliseringsförsvaret. Vad man 
oroar sig för är de uppenbara svårigheterna 
att svara upp mot målsättningen. Jag skall 
inte gå närmare in på detta; en konfliktfylld 
framtid kommer sannolikt snart att ge facit 
på frågan.

Låt mig i stället ta upp den andra frågan: 
vilka är förutsättningarna för att tillräckligt 
snabbt kunna rusta upp för att möta fram-
tida hot? Det betänkliga är att detta aldrig 
– med ett undantag – diskuteras från offi-
ciellt håll. Här är det verkligen fråga om en 
blind fläck hos ansvariga myndigheterna. 
Trots att det är den frågan som de flesta 
försvarsvänner ställer sig.

Undantaget är Gunnar Magnusson i före-
liggande artikel. Mycket förtjänstfullt och 
pedagogiskt reder han ut sammanhanget 
mellan vår grundläggande försvarsför-
måga, förvarning och tillväxt. Han finner 
att dagens organisation ”trots sin ringa 
numerär… [har] en tillräcklig bredd för 
att utgöra en bas för en eventuell tillväxt 
om behovet skulle uppstå.” Den tesen är 
emellertid inte särskilt väl underbyggd. Jag 
kan hålla med i vad gäller den kvalitativa 
aspekten: ”Ingen av de grundläggande 
kompetenser för strid och underhåll i olika 
miljöer som bestäms av det territoriella 
försvaret av Sverige saknas i dagens för-
bandsmassa.” Med den reservationen att 
det är svårt att förutse angriparens framtida 
vapensystem, taktik och teknik – men det 
är en osäkerhet som gäller oavsett vilken 
organisation vi har i dagsläget. 

Mina invändningar gäller i stället slut-
satsen ”Det bör ge oss goda möjligheter att 

uppnå effekten att kunna försvara Sverige 
vid ett väpnat angrepp, under förutsättning 
att vi får de politiska beslut som en tillväxt 
kommer att kräva för att möta ett ökande 
existenshot.” 

Detta är en ren truism. Ett helt menings-
löst påstående om man inte preciserar hur 
tidigt man måste fatta vilka beslut – och 
diskuterar hur sannolika sådana är. Låt mig 
skissera hur en sådan analys måste ansättas 
och vad det kan röra sig om för tidskrav. 

Utgångspunkten är den från officiellt 
håll framförda tesen att det tar minst tio år 
innan ett allvarligt hot kan materialiseras. 
Antag att nedräkningen börjar idag. Innan 
en upprustning kan påbörjas måste vår 
politiska och militära ledning genomgå 
ett antal faser: (1) upptäcka och analysera 
förändringarna avseende den presumtive 
angriparens intentioner och resurser, (2) 
inse förändringarna och förstå innebör-
den för vår del, (3) analysera och värdera 
tänkbara egna handlingsmöjligheter, samt 
(4) fatta beslut om upprustning. Utan att 
svartmåla politisk och militär lednings 
analysförmåga och beslutskraft vågar man 
nog påstå att processen tar flera år, kanske 
bortåt halva nådatiden. 

Frågan är då: vilken upprustning hinner 
vi genomföra på ca fem år med dagens 
grundorganisation som bas? Olika ak-
tiviteter inom områdena utbildning och 
materielanskaffning tar olika lång tid. 
Den gränssättande torde var utbildning 
av befäl. ÖB gav ett svar på ovanstående 
fråga i Sälen 2005: Det tar 12 år att utbilda 
en bataljonchef. 

Med andra ord: chansen att med på 
så kort tid ”stampa operativa enheter ur 
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marken” är obefintlig. Om vi förutsätter 
en beslutsprocess som den beskrivna borde 
vi idag hålla oss med en betydligt större 
”överkapacitet”.

Teoretiskt sett finns ett sätt att komma ur 
detta dilemma: att utnyttja hela nådatiden 
för gradvisa höjningar av upprustningsför-
mågan. Att redan på svaga indikationer be-
sluta om relativt billiga åtgärder, som ökar 
förmågan till snabbare gradvis tillväxt. 
Rimligen föresvävar en sådan teori dagens 
makthavare. Magnusson formulerar den 
förtjänstfullt explicit.

Teorin kan faktiskt prövas empiriskt. 
Den förutsätter att vi i dagsläget gör oss en 
bild av en angripare som om tio år skulle ha 
resurser att gå till väpnat angrepp och som 
skulle kunna få motiv därtill. Att skissera 
trovärdiga scenarier är tämligen hopplöst; 
man får nöja sig med att peka på ett antal 
nödvändiga ingredienser.

Det handlar rimligen om Ryssland. Det 
måste ha upprustat, moderniserat och övat 
sin krigsmakt. Det är starkt nationalistiskt, 
har en paranoid inställning till väst, för 
en revanschistisk utrikespolitik. Styrelse-
skicket är auktoritärt.

Nästa steg är att analysera vilka ten-
denser i dagsläget som kan innebära att 
denna hotbild materialiseras om tio år. 
Hur skulle ett sådant Ryssland se ut och 
uppföra sig idag?

Svaret är enkelt: som Putins Ryssland. 
Med andra ord: nedräkningen kan ha 
börjat. Åtminstone måste vi agera utifrån 
förutsättningen att så är fallet. Den fråga 
som måste besvaras från myndighetssidan 
är därmed: Vilka åtgärder vidtar vi idag för 

att utnyttja en nådatid som i allra värsta fall 
bara är tio år?

Gunnar Magnusson har en reservutgång 
för sin optimism: vi kommer inte att be-
höva slåss ensamma, vi kommer att få hjälp 
även om vi är alliansfria. Kanske det; vi 
förde fripassagerarpolitik även under det 
kalla kriget. Då i största hemlighet, nu mer 
öppet men fortfarande – av inrikespolitiska 
skäl – med en brandvägg mot de ömsesi-
diga säkerhetsgarantierna. Det politiskt tvi-
velaktiga i detta är en sak, konsekvenserna 
för försvarsplaneringen en annan. I Sälen 
2005 frågade Ulf Wickbom ÖB om det var 
möjligt att planera en försvarsmakt som i 
krig är beroende av hjälp utifrån, utan att ha 
uttryckliga säkerhetsgarantier. ÖB försökte 
ta sig ur frågan genom att hänvisa till att 
säkerhetspolitiken var statsmakternas sak, 
men Ulf Wickbom släppte inte taget: frå-
gan gällde hur ÖB såg det som ansvarig för 
planeringen av Försvarsmakten. Varefter 
ÖB svarade kort och kärvt: ”Nej.”

Gunnar Magnussons sannolikt realist-
iska beskrivning av vårt allt närmare mi-
litära samarbete med NATO och inom EU 
innebär emellertid också ett grundskott i 
vår ”no-war-in-ten-years plan”. De baltiska 
staterna har inte samma kolartro på tioårs-
fristen. Om de skulle hotas och EU/NATO 
uppfordras till motåtgärder kan Sverige 
knappast ställa sig utanför; snarare är det 
troligt att vi får en huvudroll. Här kryper 
internationella insatser alltmer nära vårt ex-
istensförsvar. Skulle vi ha resurser att svara 
upp mot kraven på solidaritet med våra 
bröder i den europeiska gemenskapen?


