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diskussion &
debatt

                                                            

Av Olof Santesson

Att det har blivit så illa! Hur kan så 
mycket av försvaret vara fel och 

behöva reformeras? Det torde ha blivit 
en tidningsläsande allmänhets reaktion på 
inlägg två novemberdagar i rad på DN De-
batt i Dagens Nyheter. Och inom Försvars-
makten borde dubbelslaget ha känts som 
en av dess allra mest mörka stunder. Totalt 
utdömd – så hård var i sak kritiken!

Först underkände två forskare på själva 
Gustav Adolf-dagen den 6 november 
Försvarsmakten för att ”fungera mer som 
ett gigantiskt karriärsystem för yrkesof-
ficerskåren än som ett rationellt instru-
ment för militära insatser i Sverige och 
internationellt”. Därefter proklamerade 
försvarsminister Sten Tolgfors ”en helt ny 
inriktning för försvaret” med den glasklara 
innebörden att den försvarsmakt som vi 
har haft åtminstone sedan stålbadet inled-
des efter det kalla kriget, och fortfarande 
har, inte håller måttet. Det konfirmerades 
av regeringens nya planeringsanvisningar 
samma dag.

Det som inför allmänhetens ögon på 
två dagar ramponerade bilden av modernt 

svenskt försvar är i sig förstås inte nytt. 
Militära yrkesmän utanför högkvarteret har 
visserligen visat förbluffande litet intresse 
för hur alla försvarsgrenar, men särskilt 
armén, har krympt när det gäller för insats 
gripbara enheter. Men i alla fall de äldre 
har desto syrligare brukat ironisera över att 
det i försvaret bara är ”räknenissar” som 
befordras på ”krigarnas” bekostnad. 

Något viktigt har gått förlorat, när både 
substans och moral läcker ur en försvars-
makt. Ledande beslutsfattare måste ha 
handskats rent försumligt med rikets säker-
het. Finns här inte några särskilt ansvariga? 
För kanske första gången i raden av opi-
nionsundersökningar antyds att tilltron till 
svenskt försvar hos befolkningen brister. 
Allt för länge har människor annars inte 
velat sätta sig in i vad som har hänt eller 
åtminstone inte velat se utvecklingens 
skuggsidor. Man har intalat sig att det 
säkert är bra även med det bantade försvar 
som vi har efter det kalla kriget. Men nu 
blev det kanske för mycket.

Till det värsta som Karl Ydén med 
doktorsavhandlingen Kriget och karriär-

Försvarets läge – en fråga om skuld
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systemet och professor Mats Alvesson tar 
upp till belysning är en officersförmåga i 
ett till synes utbrett brant fall utför. Ambi-
tiösa chefer måste känna sig motarbetade 
och svikna. De två debattörerna erinrar 
om många officerares vittnesbörd rörande  
bristande kontinuitet och kompetens i 
lednings- och stödfunktioner vid utlands-
tjänstgöring. ”Vår tids allmänna inriktning 
mot en tjusig fasad (’Tomhetens triumf’) 
närmast parodieras i Försvarsmakten”, 
skriver författarna och nämner förstås den 
famösa värdegrundsundersökningen för 
över 100 miljoner kronor.

Försvarsministern gör det å andra sidan 
litet lätt för sig när han i planeringsanvis-
ningarna för tiden fram till 2014 ger sken 
av att en avgörande förändring av hela 
det militära försvarets sätt att verka skulle 
kunna inledas år 2010 inom fortsatt knapp 
budgetram. Försvarsmakten har efter au-
gusti och Georgienkriget fått en ny chans 
att åtminstone synas i debatten, men kan 
man verkligen göra någonting av den? 
Kvar i ledningen under genomförandet 
av reformer skulle vara samma militära 
karriärister i ledningen som forskarna i 
sin noggranna vetenskapliga granskning 
helt underkänner. 

En del av det som Försvarsmakten an-
visas att planera för är bra. Marin och flyg 
baseras på anställda soldater. När det gäller 
armén med en tredelad struktur bestående 
av en ”stående styrka” av anställda solda-
ter (en liten kärna) respektive kontrakts-
bundna soldater och ett effektivt hemvärn 
utvecklat till nationella skyddsstyrkor, 
följer regeringen vad en i huvudfrågorna 

enig försvarsberedningen presenterade i 
juni. Det borde i så fall finnas en parla-
mentarisk majoritet för den inriktning som 
ska ha värkt igenom till utgången av 2014, 
men frågan är om de socialdemokratiska 
ledamöterna av beredningen verkligen har 
sitt parti med sig. Vissa tongångar väcker 
tvivel.

Den ännu litet vaga tanken att årligen, 
med hänsyn till behovet, kanske 4 000 
medborgare ska fullgöra cirka tre måna-
ders grundläggande soldatutbildning för 
att därefter välja mellan stående styrkor, 
reserv eller hemvärn torde säkert väcka 
debatt – som alltid när korttidsutbildning 
förs på tapeten. Vad kommer här att krävas 
av utbildningsresurser och – inte minst – 
officersambitioner?

En viktig signal är att kärnan i (en) kom-
mande nordisk(a) stridsgrupp(er) inte ska 
byggas upp för en särskilt beredskapspe-
riod utan vara en av de ordinarie bataljons-
stridsgrupper som regeringen förväntar 
sig ska finnas gripbara. Ett kommande 
svenskt bidrag anges till högst 1 600 man. 
Det betyder förstås rimligtvis att en ny 
nordisk stridsgrupp inte kommer att väcka 
lika stor internationell uppmärksamhet 
som NBG 2008 utan mer likna vad andra 
forward nations helt sonika tar fram ur sin 
truppkatalog när det blir dags. 

Det som man verkligen kan undra över är 
vad regeringen och försvarsministern tror 
sig kunna uppnå i form av verkligt tillgäng-
liga bataljonsförband. Han har flera gånger 
starkt kritiserat att endast 10 000 man av 
Sveriges försvarsmakt på 30 000 man har 
militära uppgifter – nota bene med ett års 
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förberedelser; för markstridskrafternas del 
rör det sig om bara litet över 6 000 man. Av 
denna arméskara uppnås för närvarande på 
90 dagar ett antal kompanier motsvarande 
litet drygt en (!) mekaniserad bataljon av på 
papperet åtta, en säkerhetsbataljon och ett 
antal ”halvbataljoner” ur specialtruppsla-
gen. Att så litet kan sättas in är tydligen för 
honom – som det borde vara för de flesta 
av oss – det starkaste skälet att i praktiken 
underkänna nuvarande försvarsmakt, fast 
det förstås inte sägs rent ut.

Vilken krigsavhållande förmåga borde 
det svenska militära försvaret ha, för att 
återuppväcka ett gammalt klokt begrepp? 
Det kan inte vara helt ointressant, bara för 
att vi sedan sekelskiftet mest har talat om 
strid och väpnad förmåga.

”Vi behöver förband som är omedelbart 
gripbara för att värna Sverige”, hävdar 
nu Tolgfors plötsligt – efter år av tystnad 
bland både beslutsfattare och de högsta 
cheferna i högkvarteret som borde ha 
känt plikten att sätta sina informatörer att 
verkligen informera allmänheten. Flera 
”omedelbart gripbara” bataljoner, men 
vad kan skavas fram utan nya kostnader? 
Det ger inga extra resurser att alliansen 
efter Georgiensommaren har fått kalla 
fötter och upptäckt ett behov av att kunna 
försvara det egna territoriet. Förmågan till 
säkerhetspolitiskt förutseende imponerar 
inte. På den internationella inriktningen 
görs tydligen heller inget avkall.

Alliansregeringen har ju i drygt två år 
sagt hur den vill ha det utomlands: två 
bataljonsinsatser och tre mindre insatser 
samtidigt, säg för enkelhets skulle två 

bataljoner på tillsammans 2 000 man. Med 
NATO:s tumregler att man av tolv bataljo-
ner i en försvarsmakt kontinuerligt endast 
kan hålla en bataljon i högsta beredskap 
skulle Sverige behöva en numerär på 24 
manöverbataljoner, vilket förstås med 
dagens nationella mått ter sig orimligt. 
Men säg att vi nöjer oss med tre bataljoner 
hemma för varje som är ute. Då vore det 
frågan om åtta mekaniserade bataljoner av 
samma kaliber, d v s med yrkessoldater. 
Till detta skulle komma ett antal bataljoner 
med kontraktsbunden personal. Det ryms 
svårligen heller inom en oförändrad ram, 
såsom politiker och högkvarter i skön sam-
verkan har stökat till Försvarsmakten. 

Huvuddelen av dagens försvarsmakt 
består av personal som av olika skäl, 
särskild befattning och framför allt för 
hög ålder, som högkvarteret inte kan/vill 
nyttja i fältförband. Om Tolgfors, som han 
har antytt, menar allvar med att framöver 
fler ska återfinnas i militära uppgifter 
måste antingen än mer för fältbruk icke 
användbar personal snabbare avvecklas – 
vilket erfarenhetsmässigt blir dyrt – eller 
totalantalet i Försvarsmakten öka, också 
till nya kostnader. Båda möjligheterna 
kan förstås kombineras, men de blir inte 
billigare för det.

Försvarsmakten skissar på en stående 
styrka på 6 400 man, vilket enligt resone-
manget skulle medge 1 600 soldater ute i 
missioner två gånger om året. Därtill skulle 
komma 8 000 i reserven. En viss ökning 
således, men om det hela snöpligt slutar 
med att vi efter 2014 inte har kvar mer 
än t ex två mekaniserade bataljoner med 
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anställda och sex med kontrakterad perso-
nal, då saknas både basen för 2 000 man i 
utlandsmissioner och uppfyllandet av det 
av regeringen ställda behovet av fler snabbt 
tillgängliga förband för värnet av Sverige. 
Det gäller därför att Försvarsmakten kla-
rar ut vad som kan åstadkommas utifrån 
planer ingsanvisningarna, innan regeringen 
tror att den redan med sina önskemål har 
lagt grunden till ett nytt, större och mer 
gripbart ändamålsenligt försvar.

Mer resurser vill regeringen inte släppa 
till, och därmed står tyvärr optimism om 
utfallet mot bättre vetande. Hur har det 
då kunnat bli på det här viset, så att även 
”vanliga människor” börjar få klart för sig 
att allt inte står rätt till? För allt knappare 
pengar, krympta resurser och för att – till-
sammans med bland annat officersfacket 
– ha begränsat den militära ledningens 

rörelsefrihet får politikerna ta det ansvar 
som de gärna smiter undan. De är sanner-
ligen medskyldiga till dagens försvarsläge. 
Men allt det andra, det som borde ha skapat 
förband utöver det minimala och entusias-
merade av officerare i karriären utvalda till 
höga poster för sin förmåga att genomföra 
insatser på stridsfältet, faller på den högsta 
militära ledningen. 

De för bristerna ansvariga brukar av 
hövlighetsskäl inte nämnas vid namn. Men 
det finns här en fråga om uraktlåtenhet och 
skuld – och den går inte att lyfta bort från 
överbefälhavarna över det försvar som blev 
kvar efter det kalla kriget: Owe Wiktorin, 
Johan Hederstedt, Håkan Syrén. 

Författaren var utrikesredaktör i Dagens 
Nyheter 1973–1998. Han är ledamot av 
KKrVA.


