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Mikael Holmström och Bo Hu-
gemark har båda reagerat på 
min artikel om Försvarsmakten 

i dag. Det är bra, även om jag inte förstår 
det uppskruvade tonläget som ordvalen i 
Holmströms artikel ger uttryck för. ”An-
grepp”, ”klagar”, ”oförstående individer”, 
”bevärdigas”, ”utbrott”, ”rent nonsens”, 
”hugg mot mig”, o s v. Men det kanske 
ligger i det journalistiska språkbruket. För-
modligen är det en fotnot som Holmström 
reagerar på. Stor sak i det.

Vad de anför ger emellertid utifrån ett 
sakperspektiv anledning till följande kort-
fattade reflexioner.

Såvitt avser Mikael Holmströms inlägg 
så vidhåller jag att det intryck dennes 
artiklar ger inte återspeglar de beslut som 
politiskt fattats av riksdag och regering. 
Om så vore, så begriper jag inte den åter-
kommande diskussionen (sifferexercisen, 
om man så vill) om antalet förband. Holm-
ström anför i sitt genmäle ett citat från en 
artikel i Svenska Dagbladet den 28 no-
vember 2004 inför försvarsbeslutet 2004, 
där han bl a skriver: ”[…] Att det gamla 
invasionsförsvaret skrotas är logiskt”. 

Ja men då så, granska då om det antal 
förband m m som Försvarsmakten förmår 
ställa upp inom olika beredskapstider sva-
rar mot försvarsbeslutets intentioner vad 
avser de uppgifter som Försvarsmakten 
skall kunna lösa. En jämförelse med den 
tidigare organisationen blir i ett sådant fall 
vilseledande. Ryckt ur sitt sammanhang. 
För övrigt angav jag i min artikel att det 
var bl a Holmströms artiklar som avsågs 
när det gäller sifferexercisen runt antalet 
förband. Holmström är ingalunda ensam 
om att  jämföra äpplen med päron.

Jag delar Holmströms uppfattning att det 
inte är tolerabelt att försvarsministern och 
Försvarsmakten inte enkelt kan redovisa 
hur många förband Försvarsmakten kan 
ställa på fältfot. Jag delar också uppfatt-
ningen, som ledamoten Santesson ger ut-
tryck för, att Holmström varit något av en 
vägröjare när det gäller denna sistnämnda 
fråga och att därmed driva på försvarsled-
ningen att ge besked. Men det har ändå 
inget att göra med hur Försvarsmakten i 
dag ser ut i jämförelse med för fem eller 
tio år sedan. Någon sortering i fruktkorgen 
blir det inte.

Försvarsmakten i dag – myten om det 
försvarslösa försvaret

Genmäle av Gunnar Magnusson till Mikael Holmström 
och Bo Hugemark
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Vad Bo Hugemark beträffar konstaterar 
jag att han i mångt och mycket delar min 
uppfattning. Han sätter naturligtvis fingret 
på den ömmande punkten: vilka är förut-
sättningarna för att tillräckligt snabbt kun-
na rusta upp för att möta framtida hot?

Jag menar att förutsättningarna på grund 
av att vi inte kan sätta vår lit till en ratio-
nell och förutseende politisk och militär 
beslutsprocess är mindre goda med den 
valda organisationsformen. Med det menar 
jag kanske inte så mycket antalet förband 
per se som hur dessa personalförsörjs. Jag 
har i en tidigare artikel i Gula tidskriften 
pläderat för övergång till ett yrkesför-
svar, modellerat på det tidigare tyska 
Reichswehr.1 Jag skall inte här utveckla 
tankarna i den artikeln vidare,  utan blott 
konstatera att en sådan organisation är 
avsevärt mindre känslig för sena beslut än 

en värnpliktsbaserad organisation.
I så måtto är jag alltså inte så optimistisk 

som Bo Hugemark vill göra gällande att 
min artikel ger uttryck för. Däremot är jag 
optimistisk, på goda grunder tycker jag, 
om att vi inte kommer att slåss ensamma. 
Jag anser inte att Sverige för en fripassage-
rarpolitik inom ramen för den Europeiska 
unionen. Tvärtom. Svenska förband och 
svensk personal är efterfrågade resurser 
såväl i EU som i NATO. Vi bjuds inte 
med armbågen och är inga fattiga kusiner 
från landet. Så ser verkligheten ut idag, 
fjärran från det kalla krigets strikt falska 
neutralitetspolitik. Jag anser också att våra 
bidrag och anpassningar till NATO i dag 
borgar för, om än inte säkerhetsgarantier 
i Atlantfördragets artikel 5 mening, så för 
att vi inte kommer att stå ensamma för att 
avvärja ett existenshot.

1  Åkerman, Kim; Magnusson, Gunnar; Bäckström, Anders: ”Soldater till armén – en diskussion om perso-
nalförsörjning till markstridskrafterna”, KKrVAHT 2. häftet 2003.


