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den tredje delserien av JAS kunde beslutas utan 
att operativa behov åberopades. Och dessa ope-
rativa behov kunde ju inte framvaskas eftersom 
det rådde ”strategisk time out”. En underbar 
logik som upphovsmännen sannolikt i dag inte 
stoltserar med överst i sina respektive CV:n. Be-
slutet om delserie tre av JAS har starkt negativt 
påverkat andra beslut och verksamheter inom 
Försvarsmakten. Konsekvenserna får vi leva 
med idag och för lång tid framöver. Ytterligare 
forskning kring detta behövs med utgångspunkt 
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ledamoten agrells bok är angelägen och 
handlar om hur det kom sig att det svenska för-
svaret, som i mitten på 1990-talet var det mest 
moderna som Sverige någonsin förfogat över, 
försvann på bara några få år. Författaren beläg-
ger innehållet med ett imponerande underlag 
tryckta källor från bland annat departement, 
riksdag, försvarsberedning och Högkvarteret. 
Det som anmälaren saknar är en analys av den 
påverkan som enskilda individer hade. De är 
inte fler än att det borde låtit sig göras relativt 
lätt. Ursprunget bakom texterna i de officiella 
dokumenten finns att söka i särintressen och 
starka viljor; således individer vilka uppvisar 
den vanliga blandningen av fördelar och till-
kortakommanden. Maktspelet mellan politiker, 
militärer och industriföreträdare hade således 
ytterligare förhöjt värdet av Agrells bok. Samti-
digt ger Agrells tämligen kliniska tillnärmning av 
ämnet ändå möjligheter att läsa in en del namn 
mellan raderna, till vilket insikter i ämnet och 
normal fantasi räcker. 
Exemplen på olyckliga beslut, baserade på bris-
tande klokskap, saknas inte. Anskaffningen av 
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i olika individers bevekelsegrunder och intrig-/ 
maktspelet mellan dessa. 
 Frågan efter att ha läst Agrells bok blir; är det 
detta försvar vi behöver? Är det målbild 2014, 
vilken är förlängningen och konsekvensen av 
bortkastandet av den nationella försvarsförmå-
gan under den 21-åriga period som Agrell be-
handlar, den struktur som bäst tillvaratar den 
del av landets säkerhetsintressen som brukar 
uttryckas i termer av ”hård säkerhet”? Utgående 
ifrån de trender och tendenser som i nuläget och 
för överskådlig tid påverkar vår säkerhetsmiljö 
handlar det snarare om risken för att Sverige av 
omvärlden, inkluderande den dominerande ak-
tören i vårt närområde, Ryssland, kommer att 
uppfattas som ett militärt underskottsområde. 
Något som förstärks av en total nedmontering 
också av totalförsvaret, vilket skedde i tidsmäs-
sig någorlunda paritet med att Danmark upp-
rättade fem totalförsvarsregioner och Finland 
successivt anpassade sitt totalförsvar till den nya 
risk- och hotbilden. Var/är våra svenska beslut-
fattare mer framsynta än sina danska och finska 
kollegor? Förhoppningsvis får vi vänta på svaret 
på den frågan, men rollspelet mellan politiker-
na, tjänstemännen i Försvarsdepartementet och 
de centrala militära rådgivarna borde stimulera 
hungriga forskare till granskning/analys av kon-
sensusmaskineriets roll i det inträffade haveriet. 
 Det som hände i samband med försvarsbe-
slutet år 2000 borde stämma till eftertanke, men 
bedöms inte göra så förrän något allvarligt in-
träffar, och då hinner efterklokskapen högst 
sannolikt på grund av tidsskäl inte ge uteffekt. 
Det som hände i kölvattnet på nämnda för-
svarsbeslut var bland annat att antalet förband 
reducerades med jordskredshastighet, den ter-
ritoriella ledningsorganisationens marscherade 
ut från scenen, mobiliseringsorganisationen lik-
som krigsplacering av personal förklarades vara 
något obsolet liksom tankarna/planeringen för 
att försvaret skulle kunna höja sin styrka i en 
säkerhetspolitisk situation som bedömdes fros-
tigare. Utgående ifrån det basala faktum att det 

militära maktmedlet främst är avsett för de yt-
tersta situationerna, är relaterade åtgärder knap-
past något för vilket upphovsmakarna kommer 
att beredas plats bland den svenska militärhisto-
riens portalfigurer, vare sig de bär uniform eller 
inte. 
 Inrycken från det första Irakkriget gjorde up-
penbarligen djupa intryck på ett antal inflytel-
serika officerare i Högkvarteret, vilka adopte-
rade tankarna från diskussionen i USA om en 
Revolution in Military Affairs, RMA. Här var 
spelplanen det högteknologiska slagfältet där 
tonvikten låg vid datorer, sensorer och preci-
sionsvapen. Det hävdades att den svaghetspe-
riod som Ryssland då befann sig i gav Sverige 
en ”strategisk time-out”, under vilken period, 
som angavs till ett decennium, vi skulle få tid 
att omstrukturera försvaret för att kunna möta 
ett framtida, högteknologiskt hot. Fascinatio-
nen vid teknologi hos de svenska militära siarna 
rimmade dock tämligen illa med krigets tidlösa 
karaktär av kamp mellan viljor, vilka styrs av 
mänskliga hjärnor som inte så sällan är svåra att 
uttyda. Illa rimmade också tankarna om Sverige 
som ”frontstat” bland de små länderna då det 
gällde att ta till sig det amerikanska militära tek-
nologievangeliet, givet att främsta konkurrent 
till försvarsutgifterna, i en situation där säker-
hetspolitisk stabilitet verkade vara något som 
långsiktigt kommit för att stanna, var och är väl-
färdssektorerna. Att i en situation där försvarets 
företrädare ganska enkelt kunde dra slutsatsen 
att försvarsbudgeten som bäst skulle prolong-
eras, sannolikare reduceras, ändå driva nog så 
fantasifulla projekt vidare, pekar tydligt på den 
tidlösa riktigheten i frånvaron av den bästa av 
världar eftersom färdvägen utstakas av männis-
kor. 
 Vi fick se en miljardrullning, där konsulter och 
av teknologi fascinerade officerare formligen ex-
cellerade i PowerPoint-presentationer. Vad blev 
utfallet? Det känns tämligen okontroversiellt att 
avge omdömet - synnerligen magert. Gott och 
väl att någon (ra) av de så kallade revolutionä-

rerna tog till sitt hjärta förre Vice Chairman Joint 
Chiefs of  Staff, amiralen Bill Owens teknolo-
gikatekes, Lifting The Fog of  War. Bättre realism 
kopplat till de förutsättningar som råder i Sverige 
och definitivt billigare innan förändringens vin-
dar började blåsa hade bedömningsvis uppnåtts 
om intellektuellt  utrymme givits också åt tänkare 
med mera långlivade teser än de som torgförs av 
Owens. 
 Få som läser Agrells bok torde ha annan 
uppfattning än att förändringar var av absolut 
nödvändighet inte minst avhängigt ekonomiska 
rambetingelser. Slutsatsen avseende tekniska 
satsningar borde rimligen utgå ifrån identifie-
ringen av de (fåtal!) spetsteknologier som lång-
siktigt kan ge oss fördelar i väpnad kamp och 
behöver nyanskaffas. Givet en stram försvars-
ekonomi borde synsättet legat nära till hands att 
successivt modernisera befintliga system, där så 
är möjligt, framför nyanskaffning och satsningar 
på det totalt oprövade. Innebörden är en för-
svarsmakt vars kapaciteter består av en ”high – 
low mix”, vilket är den realitet som varit rådande 
och är rådande för alla länder. Den amerikanske 
marinkårgeneralen James Mattis har bland an-
nat i tidskriften Joint Forces Quarterly presenterat 
motföreställningar till teknologifascinationen 
som utgör rekommenderad läsning för alla som 
arbetar med utvecklingen av militära maktme-
del. Likaledes nyttiga påminnelser om vikten av 
realism finns att söka i Dr Alfred Kaufmans bok 
Curbing Innovation, How Command technology Limits 
Network Centric Warfare samt i den franske ge-
neralen Vincent Desportes Tomorrow’s War samt 
Deciding In The Dark.
 ”Revolutionärerna” med vilket förstås inte 
bara ett antal inflytelserika militärer utan också 
politiker, lyssnade uppenbarligen inte på de kri-
tiska röster som höjdes inom speciellt armén 
och marinen. Lika lite verkar geostrategiska rea-
liteter ha tyngt dessa ”sannings-ägare” i någon 
högre utsträckning, exemplifierat av det lättsin-
ne med vilket Ryssland inordnades i en framväx-
ande europeisk säkerhetsordning som ”en stat 

som alla andra”.
 Varmed uppstod en situation där internatio-
nella insatser blev ordet för dagen, något som 
politiskt välkomnades i och med att detta bidrog 
till den solidaritet inom världssamfundet vars 
ädla syfte var fred och säkerhet. Militärt blev de 
internationella operationerna det som skapade 
relevans och dit allt fokuserades. Något annat 
var för att använda ett förledande modeord inte 
”efterfrågat”. Och det som inte är efterfrågat 
kunde tas bort vilket inkluderade en territoriell 
organisation, totalförsvaret, krigsförbandstan-
ken, krigsplaceringssystemet etcetera. Pekan-
det på det nära sambandet mellan att säkra de 
kärnregioner i landet där människorna bor, där 
produktionskapaciteten finns, och förmågan att 
genomföra operationer, utgör den tämligen ba-
nala självklarhet som liksom bara föll bort. Fem 
år efter det att de regionala ledningarna i form 
av militärdistrikten lades ner och drygt två år 
efter Georgienkriget, vilket tjänade som en på-
minnelse om behovet av att revidera försvarets 
uppgifter, ser vi ett nymornat intresse för försva-
ret av Sverige. 
 Hur enbart internationella operationer kan 
bli grundläggande rationalitet för en försvars-
makt skulle kunna karakteriseras som ett parad-
exempel på en logisk saltomortal. Det militära 
maktmedlets roll som statens yttersta repres-
sionsinstrument innebär implicit kravet på in-
satsförmåga också i det egna landet, en insikt 
som borde finnas utan draghjälp från utbrottet 
av ett krig i Georgien. 
 De som arbetade med försvarstransforme-
ringen kring sekelskiftet verkar konsekvent ha 
underskattat de svårigheter som kan härledas till 
faktorerna kostnad och tid, förstärkt av en för-
svarsekonomi som gick kräftgången. Och med 
dessa sammantagna eländen utmarscherade 
Sveriges nationella försvarsförmåga. 
 Ledamoten Agrells senaste bok har högt läs-
värde och rekommenderas.

Författaren är överstelöjtnant, ledamot av KKr-
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VA och redaktör för dess Handlingar och Tid-
skrift.


