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diskussion &
debatt

Av Olof Santesson

Det är ingen hejd på omtaget. 2000-ta-
lets nästan totalt internationella 

försvarspolitiska färd har bromsats upp. 
Ambitionen för fredsinsatserna är oföränd-
rat hög, men regeringen har nära nog satt 
värnet av Sverige i centrum – något som 
många har bett och bönat om. De troskyl-
diga måste fråga sig om vi har hamnat i en 
helt ny värld. Förnöjsamheten borde vara 
stor på många håll, om det inte var för att 
projektet känns löst i konturerna.

Enligt försvarsminister Sten Tolgfors 
och alliansparternas inriktningsproposition 
i mars 2009 ska vi under de närmaste fem 
åren få ett försvar som ”faktiskt fungerar 
på riktigt”. Det är inte bara frågan om ”en 
betydande ökning av Sveriges försvarsför-
måga”. Nej, riksdagsmajoritetens beslut är 
inget mindre än en helt ny försvarspolitisk 
inriktning, ja rent av den största förnyelsen 
på decennier, om vi får tro statsrådet. Och 
resultatet blir, heter det, en av Europas 
modernaste försvarsmakter – utan mer-
kostnad! 

Goda tankar ska regna som manna, och 
det fattiga svenska försvaret har inte bara 
en sked, utan den ska också räcka till, lovar 
beslutsfattarna. Regeringen vill se sin nya 
kurs som ett slags följdriktigt steg efter 
en rad justeringar den senaste tiden: en 
upporganiserad civil krishantering, svensk 
delaktighet i en mångnationsatsning på 
strategiska transporter, byggd kring tre 
stora C 17-plan, ett äntligen infört tvåbe-
fälsystem och optimistiska ord om nordiskt 
försvarssamarbete.

Nu när allt ska bli så bra undrar man 
om försvarsministern inte själv hör hur 
han underkänner de försvarsarrangemang 
som sedan slutet av 1990-talet vid upp-
repade beslutstillfällen har godtagits av 
statsmakterna och ett välvilligt högkvarter. 
Den utomstående, som kanske blott alltför 
lättvindigt tenderat att underkänna allt det 
organisationsarbete som bedrivs i staber 
och förvaltningar, får onekligen vatten 
på sin kvarn när ministern med sin dom i 
praktiken ger kritikerna principiellt rätt.

Försvar kastat rakt upp i luften
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Fokus ligger på reformer av armén. För 
första gången – sedan kalla kriget? – ska 
vi med Tolgfors benägna hjälp få ”erfarna 
förband” som faktiskt fungerar ”på rik-
tigt”, inte ”pappersförband som idag”. 
Ja, de förbanden var försvarspolitikerna 
tydligen annars fullt nöjda med fram till 
dessa yttersta dagar 2009. Annars skulle 
de väl ha reagerat med kraft på det kritiska 
underlag som togs fram bl a av deras egna 
tjänstemän.

Ett syfte med reformarbetet är att vi får 
”ett försvar som går att förklara”. Ingen 
vet hur det ser ut när egna referenspunkter 
saknas, säger han. Det är nästan försvars-
ministerns mest uppseendeväckande be-
sked. Han kunde ha nöjt sig med att säga att 
många medborgare inte har varit tillfreds 
med försvarets hittillsvarande utformning 
under 2000-talet. Men han går längre och 
bekräftar att det hade brister som inte 
gick att motivera och som ingen heller 
ansträngde sig att upplysa om. 

I tio år har vi således med Tolgfors egna 
ord haft ett för allmänheten obegripligt 
försvar. Här borde många annars givna 
militära talesmän känna sig utpekade och 
djupt skyldiga.

Från högkvarterets flera dussin generaler 
har genomgående ingenting hörts och inte 
heller från Försvarsmaktens informatörer. 
Det lät parodiskt när förre informationsdi-
rektören Staffan Dopping, i en dispyt med 
Svenska Dagbladet om e-posttrafik mel-

lan tidningen och soldater i Afghanistan, 
gjorde gällande att informatörerna sysslade 
med ”en utvecklad professionell kommu-
nikation”. Därmed fanns det ”en annan 
aktör på spelplanen” som rent av gjorde 
ett bättre nyhetsjobb än journalisterna.1 Det 
var tydligen så man såg sitt kall.

En av huvuduppgifterna – att profess-
ionellt informera allmänheten – skötte 
högkvartersfolket i alla fall synnerligen 
selektivt. I åratal har frågor kring För-
svarsmaktens faktiska läge, verkligheten 
bakom slagord om ”insatsförsvarets insatta 
förband”, antalet tillgängliga operativa 
arméförband, lämnats totalt obesvarade; 
tystnaden från Lidingövägen har varit 
”öronbedövande”.

Att vi nu får ett reformerat försvar, 
som dessutom ska kunna förklaras, är en 
utveckling som har skett vid sidan av För-
svarsmakten, även med beaktande av allt 
det framåtsyftande arbete som har bedrivits  
vid högkvarterets taktiska kommandon. 
Det är debattörer utanför militärväsen-
det (Bo Pellnäs, Björn von Sydow med 
flera) som har drivit på alliansregeringen, 
inklusive en av dess egna, folkpartileda-
ren Jan Björklund, samtidigt som kriget 
mellan Ryssland och Georgien skapade 
nya förutsättningar för en granskning av 
det svenska försvarets roll. Särskilt har 
regeringen, liksom skedde tidigare med 
socialdemokraterna, fått bära hundhuvudet 
för att Gotland lämnats militärt öde.

1  Svenska Dagbladet Brännpunkt 2009-03-23.
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Det ”helt nya”, som Tolgfors nästan 
triumferande proklamerade i mars, är nu 
förstås inte kvantitativt direkt iögonenfal-
lande. Totala antalet bataljoner på marken i 
insatsorganisationen rent av sjunker något. 
Inriktningen i luftförsvaret är i alla fall 
100 JAS-plan C/D och ett bibehållande av 
lv-robot 97, och flottan ska ha 7 korvetter 
och 4 ubåtar.

Störst anledning finns att granska ut-
vecklingen av markförbanden, eftersom 
det var där som raseringen av territori-
alförsvaret har gått som längst. Att man 
diskuterar storleken på armén är emellertid 
inget som väcker gensvar i högkvarteret. 
Det uppskattas ungefär lika litet som när 
ledamoten Folke Löfstedt presenterar 
siffror på lägre produktivitet inom För-
svarsmakten än i grannländernas militära 
organsationer.

En annan ledamot, Försvarsmaktens 
utvecklingschef Michael Moore, har lätt 
irriterad sin bild klar: debatten gäller 
nästan bara antalet soldater och brigader/
bataljoner. Tillgänglighet och träningsnivå 
diskuteras knappast. Den samlade effekten 
eller förmågan synes vara oviktig, fast 
Sverige i många stycken har ett modernt 
och bra försvar jämfört med det övriga 
Europa.2 

En replik på det gav en annan ledamot, 
invald under året. Försvarsmaktens insats-
chef Anders Lindström såg i en kommentar 
till inriktningspropositionen reformläget 

som ”skört” och framhöll att man inom 
försvaret hade velat ha en högre volym 
förband. Ett sådant uttalande blir föga 
meningsfullt om en debatt om förbandens 
antal snöps. Högkvarteret får nog leva med 
andras litet besvärande ”bench marking” 
respektive nyfikenhet på den reella till-
gången på förband, nu när regeringen själv 
med sina nya grepp har öppnat slussarna.

Det mest intressanta av vad regeringen 
stannat för på marksidan gäller inte för-
band utan materiel. Alla 120 exemplaren 
av stridsvagn 122, Leoparden, blir kvar. 
En kalkyl i högkvarteret angav en dimen-
sionering av endast 42 st (3 kompanier à 
14 vagnar). Resten skulle väl säljas eller 
skrotas? Nu får alla en nådatid, liksom 
”flertalet” stridsfordon 90.

Enligt inriktningspropositionen placeras 
ett mekaniserat kompani (14 Leopardvag-
nar) i garage på Gotland, som för första 
gången i historien får pansar av ”state 
of the art” på ön, för att, som det heter, 
man där ska ha ”god beredskap”. Fast då 
måste väl ammunition finnas lagrad och 
ett kompaniförband pansarsoldater, övat 
för just denna uppgift, snabbt komma på 
plats. Vad är annars beredskapspoängen? 
Om detta sägs inget. Är den operativa 
innebörden av garageringen endast en sak 
för högkvarteret? Har regeringen ingen 
uppfattning?

Övriga stridsvagnar skulle nu i alla fall 
faktiskt ha en uppgift inom ramen för den 

2  Perspektiv, nr 1/2009.
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reserv på fyra ”vilande” mekaniserade ba-
taljoner, med krigsplacerad personal (bygd 
på plikt) och förrådsställd materiel, som 
försvarsdepartementet plötsligt kom på 
för det facila priset 100 miljoner kr. (Strax 
före midnatt hade man rent av talat om att 
kasta in det dubbla, åtta sådana bataljoner, 
i armédegen.) 

Att ställa dem på krigsfot skulle förstås 
kosta åtskilligt mer. Det ska efter beslut 
kräva tre år, något som låter svindlande, 
orimligt långsamt. I högkvarteret påpekar 
man att tre år är den av statsmakterna 
angivna beredskapsnivån. Men departe-
mentets civila tjänstemän följer väl hög-
kvarterets förslag?

Kärnan i den armé som ska stå färdig 
2014 – om det inte blir först 2019 – utgörs 
av sju ”manöverbataljoner”, alla i grunden 
likformigt uppbyggda skytteförband (lätt 
infanteri) om 600 man; härtill kommer den 
nuvarande amfibiebataljonen från marinen. 
(I nuvarande insatsorganisation ingår nio 
manöverbataljoner: sex mek, två lätta mek, 
en luftburen). 

De sammantaget åtta bataljonerna 
inriktas mot att som tilläggsförmåga ta 
emot funktionsenheter: I första hand blir 
tre sammansatta förband tungt mekanise-
rade (Leopard, stridsfordon 90), tre lätt 
mekaniserade (pansarterrängbilar), en lätt 
(”luftburen” med helikoptrar) och en am-
fibisk (stridsbåtar). En tung bataljon skulle 
således kunna inrymma ett stridsvagns-

kompani (14 vagnar) plus reparationsre-
surser (mot 24 vagnar i invasions- och 
värnpliktsförsvarets pansarbataljon). (I och 
för sig kunde man också tänkas ansluta två 
stridsvagnskompanier; då har bataljonen 
växt upp till en stridsgrupp.)

I debatten har Pellnäs ansett detta vara 
likvärdigt med tre stridande och tre patrul-
lerande bataljoner. Hans lösning var 6-7 
stridande och två patrullerande, med en 
pansarbrigad i förråd.3

Enligt inriktningspropositionen är i alla 
fall innebörden av reformarbetet att vi får 
åtta bataljoner för insats där man idag sägs 
ha tre. Väl att märka är att försvaret kom-
mer fram till siffran tre genom att lägga 
samman ett antal kompanier från olika 
regementen. Idag står ingenstans någon 
fullt organiserad insatsbataljon verkligen 
redo för insats. 

För taktisk ledning ska finnas två bri-
gadledningar, med ledningsförband ur 
en ledningsplatsbataljon, mot vad som 
beskrivs som dagens tre. Dessa tre bri-
gadstaber finns förstås endast ad hoc eller 
på sin höjd i ett kaderperspektiv. Den tredje 
i en ny organisation skulle kunna ”skalas 
upp” till en internationell förbandsled-
ning, (F)HQ, kompletterad med personal 
utanför landet.

I insatsorganisationen 2014, IO 14, ska 
bakom manöverbataljonerna finnas en 
jägarbataljon, en underrättelsebataljon, 
en säkerhetsbataljon, två militärpoliskom-

3  Möte om inriktningspropositionen, Folk och Försvar 2009-03-24.
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panier, två artilleribataljoner, två ingen-
jörbataljoner, två luftvärnsbataljoner, två 
logistikbataljoner, en teknisk bataljon och 
ett CBRN-kompani, tillsammans motsva-
rande tretton bataljoner. (En ingenjör- och 
en luftvärnsbataljon har då försvunnit från 
idag.)

Tanken är att Sverige ska få en för-
svarsvolym på 50 000 kvinnor och män. 
22 000 ingår i hemvärnet, varav 17 000 
räknas som nationella skyddsstyrkor. Att 
man adderar på detta sätt är något nytt för 
2000-talet, tidigare räknades vanligtvis 
vardera parten för sig armén o c h hemvär-
net. Dagens hemvärn om 30 000 personer 
krymper således, men å andra sidan har 
försvarsministern angett att endast litet 
drygt 13 000 verkligen fullgör sitt åta-
gande. Särskilt de 17 000 ska vara av en 
annan kaliber än gårdagens (och dagens?) 
hemvärn.

Själva Försvarsmakten räknar sålunda 
med en styrka på 28 000 kvinnor och män. 
Avsikten är att 1 700 av dessa kontinuerligt 
ska kunna vara insatta i internationella 
insatser. I det nya systemet räknar försvars-
ministern med att en fjärdedel, cirka 7 000 
kvinnor och män, ska vara på fyra till sex år 
fast anställda soldater och sjömän. Flertalet 
är således huvudsakligen hempermitterade, 
i civila yrken. 

Frågan är hur långt antalet heltidsan-
ställda räcker till att bestrida befattningar 
i förband med anställda. Det heter att så-

dana förband ”främst” ska bemannas med 
heltidsanställda. Av allt att döma kommer 
det att behövas tillskott av kontrakterad 
personal för att fylla upp förbanden, och 
omvänt kan det ingå anställd personal i 
kontraktsförbanden. Det borde i praktiken 
innebära att i framtiden få eller inga av ar-
méns bataljoner städse har all sin personal 
samtränad och erfaren. Litet förbryllande 
är det också att läsa att 48 timmars grund-
beredskap endast avser materiell beredskap 
och att det inte finns någon sådan bered-
skap för försvarsmaktsanställd personal.4

Vad är det som vi utlovas få? I för-
svarsministerns vision rör det sig inte om 
ett ”yrkesförsvar” utan om ”ett försvar 
som går att förklara”. ”Inom en vecka” 
skulle alla 50 000 (får man förmoda) vara 
insatta om Sverige hotades av de sådana 
faror som annars under 2000-talet i stort 
sett har dödförklarats. Men, det inser nog 
alla i saken någorlunda insatta, något 
heltäckande försvar och en försvarsplan 
värd namnet går inte att åstadkomma med 
denna tappra skara, låt vara att allt ska ske 
i en förhoppningsfull ”samverkan med 
andra.” På en liten yta hade Georgien fem 
organiserade brigader utan att kunna värja 
sig mot rysk militärmakt.

Likafullt ser vi ut att ha fått nya ut-
gångspunkter. Den bärande tanken är att 
värnpliktsförsvaret, plikten, ersätts av 
något annat byggt på frivillighet. Svenska 
folket har dock inte fastnat för en ny mo-

4  Officerstidningen, nr 2/2009.
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dell för personalrekrytering, i varje fall 
om man får tro en opinionsundersökning 
från i våras som säger att 63 procent vill 
ha kvar värnplikten, hur selektiv den än 
har blivit. Socialdemokraterna ville i april 
tillsammans med vänsterpartiet säga nej 
till ett ”yrkesförsvar” men tillåta kon-
traktsanställda soldater. Alliansregeringen 
får också nej till att Sverige fortsätter som 
”forward nation” och tar ansvaret för nästa 
EU-stridsgrupp, NBG 11. 

Vi vet faktiskt inte vad som går att 
genomföra om det ska ske över block-
gränsen. Kanske kan alliansen och soci-
aldemokraterna endast komma överens 
eller nära varandra med ett mer otydligt 
system, där den ene kan ta till sig inslag 
av värnplikt och den andre betona inslaget 
av frivillighet.

Den är också djärv som av dagens parol-
ler vågar dra slutsatser om hur Sveriges 
militära försvar verkligen ser ut om fem 
eller tio år. Den plågsamt utdragna his-
torien med ambulansplan, Medevac, för 
Afghanistanstyrkan pekar på besvärande 
gap mellan ambition och förverkligande. 

Man blir misstänksam när det heter att så 
mycken ökad nationell försvarsberedskap 
ska åstadkommas inom dagens kostnads-
ram. Oppositionen vill dessutom minska 
försvaret med två miljarder. 

Hur mycket pengar ska anvisas för pro-
jektering av Super-JAS? Blir det inte frågan 

om nya överinteckningar och svarta hål? 
Vägen till ett planeringshelvete kan vara 
stenlagd av politikers och militärers even-
tuellt goda föresatser. Hur lösningen med 
anställd personal ska ske överlåter man med 
varm hand till arbetsmarknadens parter.

Ledamoten Johan Tunberger, med 
långvarig verksamhet vid FOA/FOI och 
erfarenheter inifrån av högkvarterets per-
spektivplanering, såg försvarsministerns 
presentation av inriktningspropositionen 
som en regndans. Väl inne på metaforer 
liknar han reformambitionen med oför-
ändrade försvarsanslag vid ett indiskt 
reptrick. En särskild osäkerhet vilar över 
övergången till en fast- respektive kon-
traktsanställd armé. Hur säker kan man 
vara på att detta oprövade system håller?5 
Andra ifrågasätter exempelvis om de fyra 
reservbataljonerna kan bli något annat än 
en pappersprodukt.

Reformlöften i all ära. Regeringen med 
försvarsminister Tolgfors i spetsen har 
mest kastat ett antal bollar rakt upp i luften. 
Man skulle gärna vilja tro att ett s k para-
digmskifte har skett och det mest dåliga 
från slopandet av invasionsförsvaret har 
reparerats. Men först senare vet vi vad som 
verkligen har kommit ned på jorden.

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

5  http://www.utrikesbloggen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=2410&Itemid=27


