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Den oförklarlade förklaringsmodellen

I sitt inträdesanförande (2009-10-06) 
visar generalmajor Michael Moore – 

under ovan citerade rubrik – dels att För-
svarsmakten har ett relativt lågt förtroende 
hos medborgarna, dels att den politiska 
och militära försvarsledningen misslyckats 
med att förklara motiv för och innebörd av 
ominriktningen, vilken startade på initiativ 
av Försvarsmakten 1998.

Moores erkännande förtjänar respekt. 
Det är i hög grad självkritik han utövar.  
Moore har haft och har en central roll i 
idégivningen inför  och i genomförandet 
av ominriktningen.

Moores ärliga strävan kan inte ifrågasät-
tas. Däremot måste det sättas stora fråge-
tecken för Moores förmåga att klarlägga 
orsakerna till de brister han själv påtalat 
och att utarbeta hållbara lösningar.

Bristerna skyller han på många faktorer, 
t ex:

En intensiv debatt har förts de senaste •	
två åren och försvaret beskrivs ofta 
som ”avvecklat”, ”helt otillräckligt” 
eller ”utan nationell förmåga”.
Riksdagen har fattat  säkerhetspoli-•	
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tiska beslut utan att förklara dem för 
medborgarna.
I debatten har jämförelser gjorts med •	
det antal förband som fanns tidigare, 
snarare än med andra länders för-
svarsmakter ( vilket senare man enligt 
Moore bör göra).
Felaktiga förväntningar har skapats •	
hos medborgarna kring Försvarsmak-
ten och dess förmåga.
Det	fanns	flera	motiv		till	att	reformera	•	
Försvarsmakten men det är bara en del 
av dessa som fått uppmärksamhet.
Det saknas en sammanhängande be-•	
skrivning av vad som ska göras och 
varför det anses nödvändigt.

På den sistnämnda punkten närmar sig 
Moore ”pudelns kärna”, dock utan att 
fullfölja tankegången.

Vad som saknades vid starten av omin-
riktningen  och vad som fortfarande saknas 
är enligt min mening främst Ett strategiskt 
bedömande, det vill säga en analys av  
möjlig	anpassning	av	förefintliga/bedömda	
framtida	 försvarskrav	med	 förefintliga/	
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bedömda framtida resurser i syfte att åstad-
komma den optimala försvarsförmåga som 
landet kan bära.

Något strategiskt bedömande gjordes 
inte och har inte gjorts. I stället valde 
man en annan väg, nämligen att omsätta  
internationella trender – utarbetade av 
stormakter – på småstaten Sverige.

Det innebar att man anammade de inom 
NATO rådande teserna om att 

nedvärdera betydelsen av territoriellt •	
försvar
skapa expeditionär förmåga och en •	
internationaliserad militär organisa-
tion.

Sveriges geopolitiska läge tog man upp en-
barligen inte hänsyn till, vare sig på politisk 
eller militär sida, när denna äventyrliga 
politik trumfades igenom, givetvis i ”god 
demokratisk ordning”. Utan ett djuplodande 
strategiskt bedömande som grund saknar 
ominriktningen substans och därmed  tro-
värdighet. Saknar denna försvarsmodell 
trovärdighet saknar – som konsekvens 
– varje form av förklaringsmodell också 
trovärdighet.

Moore tror sig kunna lösa detta dubbelpro-
blem genom val av en viss säkerhetspolitisk 
utgångspunkt. Han anger två sådana att välja 
mellan:

A  Ska vi klara oss själva mot alla hot i ett 
försämrat omvärldsläge och till och med 
ett direkt  och mer omfattande angrepp 
från en militär stormakt (Ryssland)? Då 
är försvaret alldeles för litet.

B  Ska vi tillsammans med andra – som 
medlem i EU, som aktiv och respekterad 
partner till NATO, som ”tillsammans i 
regionen” hanterar utmaningar och hot 
– i närområdet, i Europa och till del även 
globalt? Ja då är vårt försvar ”tillräckligt 
bra”.

Moore väljer således utgångspunkt B. Hans 
resonemang är inte invändningsfritt, för att 
uttrycka saken milt.

Alternativ A är konstruerat i det med- eller 
omedvetna syftet att få det att framstå som 
strategiskt stolligt, stridande mot all seriös 
strategi. Sveriges strategiska problem gavs 
en tidlös beskrivning av dåvarande ÖB 
Helge Jung i ett strategiskt bedömande 
1945, i huvuddrag öppet refererat i ÖB 47 
Vårt framtida försvar. I korthet: Sverige 
kan inte ensamt stå emot en stormakt. Vi 
måste tillämpa en tidvinnande strategi och 
genomföra försvarsoperationerna defensivt 
i	syfte	att	ge	vår	fiendes	fiende	tid	att	komma	
till vår hjälp.

Det är något helt annat än Moores påhit-
tade alternativ A. Moore kan möjligen söka 
försvara sig genom att hänvisa till det mant-
ra	 som	officiellt	 upprepades	 under	 kalla	
kriget: Vi skall ha ett självständigt försvar, 
ett försvar utan luckor och som räcker i alla 
lägen. Men det var en myt. Moore sticker 
inte under stol med att han vill råda både 
ÖB och statsmakterna i strategiska frågor. 
En man i en sådan position gör sig närmast 
skyldig till tjänstefel om han inte avslöjar 
myter. Moores alternativ B  kan synas ha 
likheter med Jungs strategi. Det är i så fall 
en synvilla.
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Det föreligger en mycket betydesefull 
skillnad. Trots att statsmakterna under kalla 
kriget förbjöd synliga förberedelser i fred 
för att ta emot hjälp utifrån var vi då långt 
bättre skickade att snabbt ta emot hjälp än 
vad vi är i nuläget.

Nuläget är sammanfattningsvis detta: 
Med ominriktningen som militär garant har 
regeringen fört 

 en säkerhetspolitik som är oerhört ris-•	
kabel. Ryssland har ett reellt intresse 
av att sätta Sverige på plats i fall vi 
skickar trupper till en oroshärd för 
att strida mot ryska trupper (Militär-
historikern Mikael Nilsson, Svenska 
Dagbladet 2009-12-02), 

 en försvarspolitik som gjort Sverige •	
till ett militärt vakuum.

Det kan starkt ifrågasättas om vi har styr-
kor nog för att  säkra landningsplatser för 
hjälpande trupper från ”tillsammansland”; 
ännu större frågetecken för om vi har 
styrkor för offensiv i Baltikum, som för-
svarsministern vill göra troligt.

Det sägs att ryssarna endast har respekt 
för styrka. Men det sägs också att de en-
dast har förakt till övers för de som påstår 
sig var starka men som uppenbarligen 
inte är det.

Tänkvärda ord för Michael Moore och 
för de som fortfarande tror på dennes 
oförklarade modeller.

Författaren är generallöjtnant och ledamot 
av KKrVA.


