
93

DISKUSSION & DEBATT

expertgruppen för studier i offent
lig ekonomi, ESO, är en expertgrupp vid 
Finans depar te mentet. Dess uppdrag är att 
självständigt bidra till att bredda och för
djupa underlaget för framtida samhälls
ekonomiska och finanspolitiska avgöran
den. Detta görs genom att man årligen ger 
ut närmare ett tiotal studier. En av årets 
första rapporter behandlar de stora om
ställningar som försvaret genomgått under 
tiden efter det kalla krigets slut. Den är för
fattad av Ola Hedin som annars är tjänste
man vid Försvars departe mentet. 

Rapporten beskriver och diskuterar de 
försvarsreformer som genomförts under 
de senaste 20 åren. Det problem som utgör 
bakgrund till rapporten är behovet att för
klara den stora skillnaden mellan den kvar
varande verksamhetens omfattning och 
dess kostnader. Svaret är att till en del be
ror kostnads ökningen på fullt rimliga fak
torer som t ex en ambition att göra kvar
stående förband användbara, ett ökat del
tagande i inter nationella insatser och sti
gande materiel kostnader till följd av höj
da prestanda. Men, de ökade kostnaderna 
har också orsaker som ur ett effektivitets
perspektiv får anses mindre försvarliga. 
Rapporten ägnar därvid stor uppmärksam
hetåtdetalltstörreöverskottavyrkesoffi
cerare som uppstått när kärnverksamheten 
har minskat. 

Båda statsmakterna och Försvarsmaktens 
ledningharunderlångtid(fleradecennier)
initierat ett antal utredningar och kommit
téer för återkommande organisations och 
rationa liserings utredningar på för svars 
området. Bedömningen blir dock att sådan 
adhocverksamhet inte är tillräckligt för 
att ge ett effektivt stöd till regeringskans
liet eller till Försvarsmakten i kom mande 
fortsatt omställ nings arbete. Detta talar 
för att en från den operativa nivån obero
ende funktion för systematisk granskning 
och analys av verksamheten bör inrättas. 
Detta är också ESOrapportens viktigaste 
slutsats. 

Rapporten arbetar med tre produktions
faktorer och deras bidrag till den produkt 
som verksamheten ska leda till nämligen 
Försvars maktens krigs- /insats förband. Den 
första produktions faktorn är personal av 
olika kategorier, den andra är materiel och 
den tredje är lokaler. Rapporten konstatera 
också att alla tre inte bara är produktions
faktorer i företagsekonomisk mening utan 
också bärare av politiskt egenvärde av ide
ell och politisk natur. De tyngsta elementen 
i denna produktions faktorkultur utgörs 
av värnplikten, ”svensk industriell utveck
ling” och lokalisering av regementen och 
motsvar ande. 

I rapporten ges därefter en översikt över 
försvarets utveckling under kalla kriget 
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från 1945 till 1990 för att ge utgångsläget 
för den följande tjugoårsperioden. Där be
skrivs hur försvarets uppgifter förändrats 
från det kalla krigets slut till idag samt hur 
krigs/insatsorganisationen utvecklats un
der samma peri od. Därefter ges en utför
lig beskrivning av personalfrågorna – att 
notera är att materielfrågorna inte givits 
lika ingående behandling. Efter dessa i hu
vudsak beskrivande delar följer analyser 
och resone mang i det avslutande kapitlet. 
Rapportens sammanställning av regerings
propo  sitioner m m från Förvarsbeslut 1992 
till 2009 är i sig ett värde för den som vill 
fördjupa sig i den försvars politiska histori
en. Data samman ställningar ger omfattan
de underlag för fortsatta analyser. 

Rapporten inför, något undanskymt, be
greppet försvarsekonomisk verkningsgrad, 
ett begrepp som förhoppningsvis kommer 
att genomsyra försvarsledningens arbete i 
framtiden. 

Referaten och kommentarerna i ESO
rapporten ges med den återhållsamma pro
sa som an vänds i regeringens propositioner 
och blir därmed mycket avmätt i ordvalet. 
Det känns då naturligt att snegla mot Ag
rell.2

Försvarets läge vid kalla 
krigets slut
ESOrapporten inleds med en kort men 
uttömmande beskrivning av försvarets ut 
veck  ling under det kalla kriget fram till om
kring 1990, ett årtal som utgör utgångsläge 
för refor merna under de två decennierna 
fram till 2010. Den bästa indikationen på 
den ekonomiska utvecklingen för för svaret 
anses av många utgöras av den andel av 
sam  hällsekonomin som satsas d v s andel 
av BNp. Under åren närmast efter andra 
världskriget uppgick denna andel till 3 %, 
sedan steg den till något över 4 % i mitten 

av 1960talet. Därefter sjönk andelen 
sakta, passerade 3 % kring år 1980 och 
sjönk sedan till ca 2,5 % år 1990. Nato 
har under en stor del av det kalla kriget 
utfärdat rekommendationer till medlems
länderna hur mycket man där skulle avdela 
av sina samhällseko no mier. Flera ”mindre” 
västeuropeiska länder har dock mot 1990 
sänkt utgiftsnivån till lägre än 2 % av BNp. 
Den svenska nivån på försvarsanslaget 
var i en sådan jämförelse något högre än i 
jämförbara västeuropeiska länder. 

I ESOrapporten förs åsikten fram att 
två huvudproblem präglade försvaret vid 
det kalla krigets ut gång. Försvarets reso
nemang kring dimensionering och därmed 
följande behov av försvars anslag var inte 
konsistenta mellan de olika försvarsbe
slutsunderlagen. Detta kom efter hand att 
kasta en skugga över trovärdigheten i un
derlaget från Försvarsmakten. I samman
hanget måste också framhållas att det är 
naturligtattdeflestaellerallamyndigheter
argumenterar för sina anslag. Något som 
naturligtvis påverkar utformningen av un
derlaget. Det utgör då en anledning till att 
detfinnsbehovavattoberoendeorganar
betar med självständig ekonomisk forsk
ning och analys inom de flesta samhälls
sektorer. En rimlig konsekvens av de tvivel 
ESOrapporten anger är att man i någon 
grad behöver diskutera utnyttjandet av det 
försvarsmaktsunderlag som föreligger, vil
ket jag också gör i det fortsatta. 

Det andra problemet beskriver ESO
rapporten som ett kulturellt arv. Här är 
rapportens skriv ningar något förvirrande, 
men mitt intryck är att man menar att pro
duktionsfaktorerna redan under kalla kri
get i flera fall verkade konserverande på
krigsorganisationens utformning. D v s per
sonal, materiel och försvarsindustrin samt 
infrastruktur lever självständiga liv som 
både de politiska och militära ledningarna 
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har svårt underordna krigs/insats organi
sationen och dess beredskap. 

Här vill jag som exempel nämna 
Skoglund.3 Han framför t ex att utnyttjan
de av viss försvars ma teriel under längre tid 
och hårdare ingrepp i freds/grundorgani
sationen kunde ha gjorts än vad som gjor
des under det kalla kriget. Om så är fallet 
så är slutsatsen att den för svars ekonomiska 
verk nings graden för sämrats redan under 
in vasionsförsvarets årtionden. 

Snålare anslag från slutet av 
1960-talet

I beskrivningen framkommer Försvarsbe
slut 58 som något speciellt när det gäller att 
få till stånd större omavvägningar mellan 
försvarsgrenar. Attackflygets förmåga att
bekämpa fartyg priori terades på bekostnad 
avflottanskryssareoch jagare.Förmari
nens del innebar beslutet en övergång till 
en lätt flotta med mindre övervattensfar
tyg och ubåtar. Vidare blev det redan från 
mitten av 1960talet klart att försvarets 
anslag skulle ut veck las i mindre gynnsam 
takt. Försvarsbesluten 1968 och 1972 be
kräftade också detta. Kvalitets utvecklingen 
blev inte längre vad den militära försvars
ledningen hade önskat. Denna omläggning 
av försvarsanslagets utveckling som sked
de under 1960talet och vändes i en sak
ta nedgång anser jag bör uppmärksammas 
i något högre grad än vad som är fallet i 
ESOrapporten. 

I samband med denna omsvängning in
fördes ett nytt budgettänkande som syftade 
till att för bättra dia logen mellan statsmak
ter och försvarsledningen samt även fästa 
ökad vikt vid effek tiviteten. Man ersatte 
den praxis för långtidsbudgetering som ut
vecklats under decenniet före för svarsbeslut 
1958 med ett formellt planerings och eko
nomisystem, FpE. Detta in för des 1970. 

Här kan nämnas att ett antal av de element 
som där infördes rim ligen måste anses som 
för bättringar. Men trots allt framträdde ef
ter hand de grundläggande prob lemen med 
tro värdigheten i Försvarsmaktens argu
mentation för för svars  anslag. likaså fram
trädde be nägenheten att se produktions
faktorernas ”behov” väl så starkt som ut
formningen av krigs orga nisa tionen. Detta 
ser jag som att den planeringspraxis som 
utvecklats och som skulle kunna kallas 
”Modell 4858” förblev dominerande. En 
sådan granskning är då inte bara av aka
demiskt historiskt intresse. Generella lär
domar beträffande möjligheter att påver
ka byråkratiers arbetssätt kan säkerligen 
dras. 

Vid kalla krigets slut fanns en lättnad 
över att slippa FpEsystemet samt att 
Försvarets Rationali se rings institut, FRI, 
hade lagts ner. Men hade den förmenta 
byråkratin ersatts av genuint kunnande 
om ekonomi som kunde användas för 
att på ett effektivt sätt genomföra de 
omställningar som förr eller senare skulle 
komma? Här vill jag kritisera de som 
kritiserat den så kallade planeringskulissen 
(FPE-systemet). De har genom att fästa
uppmärksamheten och skjuta på skenmål 
dragit uppmärk sam heten från de verkliga 
mål som fanns. Med det menar jag då de 
sakproblem som verkligen var i behov  
av diskussion. Mindre formulerings konst 
och mera konstruktiv kritik hade varit 
att föredra. Jag har uppfattat att Agrell är 
en av de främsta kritikerna av FpEsys te
met. Det ekonomiskt kloka i Agrells re
kommenda tioner kan ibland ifrågasättas 
trots många intressanta observationer 
i övrigt. Ett tydligt exempel är när han 
19904 re kommenderar att ersätta den all
männa (manliga) värnpliktenmed en all-
män försvars plikt lika för kvinnor och 
män och som måste ges ett reellt innehåll 
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i form av utbild ning och aktivt deltagande. 
Verkligheten har sedan visat att det var 
motsatt väg man måste gå. 

I en doktorsavhandling5 ges den historis
ka utvecklingen av olika sätt att förbättra 
styrningen av främst den offentliga sektorn 
genom framväxt av olika formella ekono
misystem.6 Verk ligheten är således att i de 
flestaoffentligasammanhanginförmanse
dan ekonomitankar som kan ses som FpE
systemets efterföljare. Avhandlingen häv
dar att det är väsentligt att man inom orga
nisationer lär av erfaren heterna beträffan
de ekono misk hanter ing. Detta lärande är 
väsentligare än formella ekonomisystem. 
ESOrapportens yrkande på att inrätta en 
från den operativa nivån oberoende funk
tion för granskning och analys är i enlighet 
med den utveckling som skett på området 
styrning av den offentliga sektorn. 

Här är det då av intresse att Skoglund 
anser att för svaret inte i tid hade anpas
sat sig till nya ekonomiska förutsättning
ar. Resultatet av den för sämrade an slags 
utvecklingen blev att för svarets utveck lades 
på ett sätt som många kallar övervintring. 
Främstfickdettatillföljdattarménbibe
höll en stor numerär sam tidigt som den 
inte fick den kvalitetsutveckling som an-
sågs önskvärd. I ESOrapporten ägnas ock
så uppmärksamhet åt försvarets bristande 
modernitets ut veckling. Jag ser här behov 
av att något precisera vad som menas med 
modernitet. 

Modernitet – på vad sätt?

ESOrapporten återger den generella kri
tik som säger att Försvarsmakten under 
de senaste decennierna av det kalla kri
get karakteriserades som omodern och i 
för stor utsträckning var måttligt använd
bar. En första fråga är om karakteristiken 
omodern verkligen är generellt giltig. på 

någraställenframgårattflygstridskrafter
nas modernitet utvecklades gynnsamt. En 
avgränsning till del eller delar av Försvars
makten är således befogad. Vidare bör det 
skiljas mellan teknisk modernitet och nå
got som jag här väljer att benämna struktu-
rell modernitet. Det senare innebär då nya 
eller principiellt förnyade funktioner. Med 
en sådan definition är det lättare att för
stå att armén även med sina nya infanteri
brigaderna IB 77 var strukturellt omodern. 
De nya infanteri brigaderna var således inte 
att betrakta som mo derna trots att de var 
utrustade med ny materiel av många oli
ka slag – nytt artil leri, nya pan srade pan
sarvärnsfordon och pansarvärnvapen av 
olika slag. problemet var deras brist på 
pansarskyddad rörlighet för de infanteri
delar som utgjorde huvuddelen av briga
den. Rappor ten hade blivit tydligare om 
där införts begreppen materiell respektive 
strukturell moder nitet. IB 77 hade modern 
materiel i stor utsträckning, men var trots 
det utformad efter en gammal förbands
doktrin eftersom förbanden inte var meka
niserade d v s de hade inte pansarskyddad 
personaltransport. 

ESOrapporten nämner Nils Sköld vars 
åsikter av motståndarna sammanfattades 
med ”sega gub bar” och vars försvarsstruk
tur förutom en stor mängd icke mekanise
rat infanteri även innebar en minskning av 
de tekniskt mera avancerade marina strids
krafterna och flygvapnet.Det fanns dock
andra åsikter. Jag vill återigen hänvisa till 
Skog lund som inte var lika arméchauv i
nistisk som Skölds. Han redovisar en lin
je som innebar tydlig anpassning till de 
sjunkande försvarsan sla gen. Detta genom 
ensatsningpåsenareläggningavflygplan
leveranser samt livstids för läng ning av be
fintligaflygplanochmarinmateriel.Detta
skulle kom bineras med minskning av värn
plikts uttag, både i grundutbildning och vid 
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repövningar. Vidare mer omfattande sam
ordning av utbildnings anläggningar med 
nedläggning av kasernanläggningar i stör
re omfattning än vad som i verkligheten 
gjordes. Därigenom skulle det bli möjligt 
att behålla en större krigsorganisation för 
flygvapnetochflottansamtidigtsomarmé
förbanden koncentrerades till de modernt 
utrustade av briga derna. 

De nedslag jag kunnat göra i informa
tion som rör det kalla kriget tyder på att 
det ligger mycket i de förslag som Skoglund 
för fram. Svensk materiel var troligen 
inte så ensidigt omodern som fram ställs i 
många sammanhang. I omvärlden har man 
i många fall utnyttjat och utnyttjar fortfa
rande vapen system under längre tid än vad 
vi gjort och gör i Sverige. Detta gäller inte 
bara de flyg- och marinstridskrafter som
Skoglund framhåller utan förvånande nog 
även armé förband. Internationellt var det 
således vanligt med arméförband utforma
de efter modern meka niserad doktrin men 
med materiel vars modernitet mera var av 
medel eller lägre klass. Medvetenheten om 
detta var och är fortfarande låg i Sverige. 

Den tek niska moderniteten var således 
vid kalla krigets slut god inom flera om
råden.Däremot ser jagflera fall av efter-
släpning när det gäller struk turell moder
nitet. En slutsats är att Försvarsmak tens 
modernitet är ett område där den faktiska 
ut vecklingen bör undersökas närmare och 
mera ingående internatio nella jämförelser 
göras. 
Sedannågrareflexionernärdetgällerlo-

kalförsvaret. ESOrapporten anger där ett 
citat från ÖB 8992 som anger brist på ny 
materiel som huvud anledning till bristan
de trovärdighet. Till bilden hör då att det 
hade förts en debatt om samhället verk
ligen skulle klara en allmän mobili sering 
som ju skulle omfatta ca 20 % av landets 
manliga befolkning och där en stor del av 

denna per sonal skulle ingå i lokalförsvars
enheter. Vidare skulle detta lokalförsvar, 
trots benäm ningen, innebära stora för
flyttningaravpersonalfrånbostadsorterna
till helt andra om råden i Sverige. Särskilt 
stortvarbehovetavförflyttningavperso
nal till Övre Norrland, vilket krävde att 
en sär skild organi sation först mobilisera
des. Detta för transport och skydd av den 
omfattande transportrörelse som blev följ
den. Hela tanken med omfattande mo bili 
sering av ett lokalförsvar, hade då kommit 
att ifrågasättas. D v s den bristande moder
niteten för lokalförsvaret var enligt min 
terminologi av strukturell natur.

Slutsatsen av detta, som må vara grun
dat på efterklokhet, är att bristerna vad av
ser använd barhet och modernitet främst 
avsåg de stora infanteridelarna av armén 
inklusive lokal försvaret och att dessa bris
ter främst avsåg strukturell modernitet. 

Tillgänglighet och beredskap

En förändring i operativ förmåga som 
skulle komma att få betydelse i framtiden 
var neddrag ning eller nedläggning av för
mågan att utföra ubåtsjakt och som be
slutades kring 1970. I efterhand framstår 
det enligt min åsikt som ett exempel på att 
snäva avgränsningar i operativ förmåga 
ska undvikas. Redan vid slutet av 1960ta
let borde en efter prövning om den krafti
ga omlägg ning som FB 58 och den efterföl
jande Marinplan 60 innebar i alla avseen
de skulle fullföljas. Att helt avstå från inte 
bara jagare utan även fregatter (med inrikt
ningpåblaubåtsjakt)bordeviddennatid
punkt ha framstått som olämpligt med be
aktande av kunskap och bedömningar som 
då fanns tillgängliga i omvärlden. 

Ibland framhålls att den svaga förmå
gan att hantera ubåtskränkningarna un
der 1980talet skulle bero på ”avskräck
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ningsdoktrinen”. Men skälet var natur
ligtvis sakförhållandena. Försvaret hade 
avstått från ubåtsjaktförmåga, både vad 
avser kortsiktig beredskap och långsiktig 
utveckling. Motivet för detta var att den
na förmåga inte ansågs behövas i en snäv 
satsning på invasionsförsvar. Man hade av
siktligt sänkt förmågan att avvisa kränk
ningar. Att i detta sammanhang kritise
ra ”avskräckningsdoktrinen” innebär att 
man skjuter på skenmål och att det verk
liga målet går fritt. 

Snäva avgränsningar av operativ för
måga förutsätter säkra bedömningar om 
framtiden som mycket lätt blir brist fälliga 
även om detta långt ifrån alltid avslöjas.

Ännu generellare framhålls i ESOrap
porten i ett citat från Agrell att ”av skräck
nings dok tri nen” innebar att man tolere
rade brister i den omedelbara krigsbered
skapen. Varför det är så förklaras inte. Här 
för utsätts att läsaren är väl insatt i försvars
debatten under de senare decennierna. Vad 
som rimligen menas är att Försvarsmakten 
med politiskt godkännande hade priori
terat bibehållande av krigs orga nisationens 
förband och viss anskaffning av vital orga
nisationsbestämmande materi el sam tidigt 
som det fanns brister i ett antal materiel
områden, vilket tillsammans med inställda 
repetitions övningar medförde att det fanns 
tvivel på att mobiliseringsberedskapen i 
alla avseenden kunde upprätthållas. Detta 
citeras från Agrell utan problematisering. 

Det som inte redovisas är de åtgärder för 
beredskap som fanns, och utnyttjades. En 
åtgärd var varvad utbildning som gav kon
tinuerlig till gång på värnpliktiga som hun
nit så långt i sin utbildning att de kunde or
ganiseras i användbara förband. Därutöver 
lades rep övningar ut enligt ett mönster som 
anpassats även till bedömt behov av be
redskap. Det fanns också ett system med 
”färdig håll ningsorder” d v s värnpliktiga 

kunde kallas in till ordinarie eller extra 
repövningmedvissgradavflexibilitetun
der viss tid. En väsentlig fråga är då om 
Försvars makten i större utsträckning skul
le använt dessa åtgärder för att demonstre
ra högre beredskap. Eller skulle försvaret 
även som i t ex Danmark haft anställda 
soldater för att komplettera värnplikts per
so nalen och för att tydligare markera ”av
skräckningsförmåga” i ett kortsiktigt per
spektiv. En tydlig pro blemformulering i 
detta hänseende hade varit önskvärd. 

Det kan också vara av intresse att näm
na att en satsning på framtida förmåga 
på bekost nad av närtida förmåga och be
redskap senare återkommer. Nu under ny 
kryptisk benämning: ”tio års time out av 
operativ förmåga”. Försvarsdebattörers 
benägenhet att införa demagogiska och 
”karaktärs fyllda” benämningar försvårar 
ibland en klar analys. 

Vidare nämner rapporten att man inom 
försvarsorganisationen upplevde varvad 
grundutbildning och repe titions utbildning 
i ett planlagt mönster i syfte att erhålla viss 
beredskap som ”resurs slöseri”. Möj ligen 
avserformuleringarnadelaravflottanoch
flygvapnet som”ålagts” att utbilda värn-
pliktiga för att betjäna system och där ut
bildningsansträngningarna upplevdes gå ut 
över beredskapen. Denna utbildning var 
då till del överutbildning i den mån anta
let utbildade värnpliktiga inte behövdes i 
krigsorgani sa tionen. Ett system med an
ställda soldater och sjömän hade där kan
ske undvikit tveksam fokusering på utbild
ningen. Inom de delar av armén jag hade 
kontakt med fann man däremot denna 
varvade grundutbild ning och repetitions
utbildning som naturlig. Det är således inte 
självklart att uttalandet om utbildning som 
resursslöseri verkligen har den breda täck
ning som rapporten anger. Detta utgör för 
mig ett exempel på bristande källkritik. 
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Utgångsläget 1990

Sammantaget synes det finnas skäl att
misstänka att obalanser började byg
gas upp redan under slutet av 1960talet 
och då inte bara de av operativ natur som 
Försvarsmakten förde fram, utan även med 
hänsyn till den försvarsekonomiska verk
ningsgraden. lärdomen av detta är att det 
är angeläget att stora omställningsbeslut 
prövas efter viss tid och att man beaktar de 
möjlig heter till omprövning som ett grad
visgenomförandemöjliggör.Dessareflexi-
oner leder såle des till ytterligare en intres
sant indikation på att det är angeläget med 
oberoende analys och utvärdering som kan 
ge information utan hänsyn till försvarsin
terna intressegrupperingar. Viktigt är även 
att skaffa en bred syn på hur försvarsmak
ter i andra länder utformas. 

I sak återger ESOrapporten den kritik 
som funnits och som pekar på krigsorga
nisationens behov av ökad tillgänglighet 
och användbarhet. Rapporten återger ock
så en annan vanlig uppfattning nämligen 
att Försvarsmak ten relativt omgivningen 
stod på topp i dessa avseenden omkring år 
1970. 

Här känner jag tvekan om det inte trots 
allt är så att krigsorganisationens operativa 
förmåga och användbarhet sammantaget 
mot slutet av det kalla kriget var väl så hög 
som kring 1970. Till en början vill jag kon
statera att det stora antalet infanteribriga
der var strukturellt omoderna redan kring 
1970 (främst på grund av deras rörlighet – 
cykeltolkning!)vilketdrarnerminbedöm
ning av Försvarsmak tens förmåga vid denna 
tid punkt. Markstridskrafterna var år 1990 
visserligen fortfarande struk turellt omoder
na med avseende på det stora inslaget av 
infanteri utan pansrad personaltransport. 
Men infanteri och norrlandsbrigader hade 
motortransport i stället för cykeltolkning! 

Detta utgjorde ett väsentligt framsteg även 
om de fortfarande inte var moderna i in
ternationell mening. De tekniskt moderna 
norrlands och infanteribriga derna hade 
modernmateriel,iflerafallavhöginterna
tionell klass: bandvagnar, Haubits 77 samt 
pan sarvärnsmateriel. pansarbriga derna var 
strukturellt moderna och tekniskt av med
elnivå med pansrade fordon som var jäm
förbara med den internationellt stora voly
men av pansrade och mekani serade förband 
med fordon från 1960talet. Modernare 
stridsvagnar och infanterifordon var efter
längtade i Sverige, men det var de i många 
andra länder också! lokal försvaret var 
strukturellt omodernt främst genom den 
stora volymen, men hade utrustningsmäs
sigt förstärkts rejält sedan 1970. 

Här är det lämpligt att stoppa in en mera 
metodisk anmärkning beträffande skillna
den i bedömning. Den allmänna uppfatt
ningen utgår från det faktum att alla eller 
huvuddelen av infanteribrigaderna år 1970 
uppfyllde de ambitioner eller målsättning
ar som ställts upp i Sverige. Man tar då inte 
hänsyn till att denna målsättning i ett inter
nationellt perspektiv var låg. År 1990 hade 
däremot ambitionen höjts kraftigt till ni
vån mekaniserat infanteri, vilket inte kun
de uppfyllas, trots att många av brigader
na hade fått väsentligt utökat materielinne
håll. Värdering mot interna målsättningar 
som kan variera språngvis löper alltid ris
ken att ge tveksamma resultat. Värdering 
mot extern värdeskala är tryggare, även om 
det kan innebära mödosam datainsamling. 

Flygstridskrafterna och luftförsvaret 
hade år 1970 bytt till modern flygmate
riel. Flygplanen typ 37 bedömer jag var 
av hög internationell klass, men var rela
tivt få år 1970. Den stora volymen av fpl 
35 var av internationell medelklass med
an fpl 32, som började ersättas, var jäm
förbara med klasser som börjat utgå i 
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omvärldenmen också i flera fall bedöm
des användbara i ytter ligare något decen
nium. År 1990 var de olika versioner
na av fpl 37 av god internationell medel
klass. Men man ska dock vara med veten 
om att spännvidden mellan topp, medel 
och låg prestandanivå hade ökat från 1970 
till 1990. Denna ökade spännvidd medför
de att det 1990finnsflera system, främst
hos stormakter, som hade högre prestanda 
och som då kan hållas fram i argumenta
tionssyfte. Neddragningen i antal upplev
des som besvärande, men även i omvärl
denhadeantalet stridsflygplanminskats i
sambandmed införande av nya flygplan.
Attackflygethadesjömålsrobotaravtopp
klass. En strukturell svaghet år 1990, enligt 
min åsikt, var bristen på luftvärnsrobotar 
med lång räckvidd. 
I marinen hade flottan strukturellt år

1990 genomgått en omfattande moderni
sering. Artil leri fartygen var övergivna, och 
man hade övergått till flera men mindre
fartyg med sjömålsrobotbeväpning som 
var av toppklass. Ubåtarna hade interna
tionellt högsta nivå avseende förmågan att 
uppträda i innan havsmiljö. En strukturell 
svaghet var bristen på ubåtsjaktförmåga, 
vilket upplevdes allvarligt på grund av de 
inci denter som förekommit, men förmå
gan var trots allt inte efterfrågad i invasi
onsscenarion. En annan strukturell svag
het enligt min åsikt var bristen på moder
na luftvärnsrobotar. Kustartilleriet var till 
volymen stort och hade utvecklats med re
lativt god förekomst av tekniskt moderna 
materiel. 

Vidare återger ESOrapporten den kri
tik som drabbade Försvarsmakten under 
de senaste decennierna av det kalla kriget 
nämligen att i för stor utsträckning vara 
otillgänglig vilket innebär att viss andel 
av för banden inte kunde mobiliseras inom 

de tidsgränser från 24 till 72 timmar som 
normalt var angivna.
Bristernavaravfleraslag.Allvärnplik

tig personal hade inte genomfört repeti
tionsövning under det fyraårs intervall som 
var regeln. Vidare hade alla förband en inte 
helt uppfylld materiell nivå enligt gällande 
utrustningstabeller. Detta gällde dock nor
malt inte organisationsbestämmande mate
riel med det undan taget att sådan materiel 
kunde vara på större översyner under av
sevärd tid. 

Ovanstående är ett område där det hade 
varit angeläget med insamling av data och 
specificerade uppgifter med angivande av
vilka förbandstyper och i vilken grad som 
bristerna före låg. Även om delar av detta 
naturligtvis var hemligt borde några sam
manfattningsvärden kunna anges. År 1990 
var antalet värnpliktiga som repetitions
övat under de senaste fyra åren närmare 
250 000.7 Det antal som skulle övat om 
inga inskränkningar gjorts saknas det upp
gift på men jag skattar det till ca 350 000. 
Det innebär i så fall att ca 30 % av för
banden var i behov av ungefär en månads 
öv ningstid innan de uppnått för väntad 
 färdighet vid en eventuell mobilisering. 
liknande uppgifter skulle givit ett perspek
tiv på graden av den brist som förelåg. Om 
bedömningen att 30 % av förbanden kun
de vara stridsberedda inom en månad ef
ter mobilisering medan övriga 70 % kun
de mobilisera inom angiven tid är represen
tativt för vad övriga liknande undersök
ningar kommer till är det mindre befogat 
att se detta som en allvarlig brist. 

Till ovanstående kan vidare läg
gas det faktum att under den snare de
len av 1980talet började man inom 
Försvarsmakten lägga mindre vikt vid 
”storanfall” och därmed följde att det inte 
längre var lika angeläget med stor volym 
av förband för statiskt försvar. Samman
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taget ledde det till de strukturella föränd
ringar som gjordes några år in på 1990ta
let. Då sänktes beredskapen för huvuddelen 
av förbanden till ”inom ett år” och min dre 
delar till ”inom tre månader” eller kortare 
tid. Denna förändring av angreppsscena
rio liksom Sovjetunionens urholkning hade 
fortgått viss tid innan 1990 och det kan då 
diskuteras om det var brist i beredskap el
ler brist i den strukturella utformning av 
Försvarsmakten som förelåg. Väl så ange
läget blir då att påtala bristen på förmåga 
att tydligt anpassa struktur liksom de for
mella beredskapskraven till den internatio
nella miljön. 

Ovanstående blir då ytterligare ett bi
drag till slutsatsen att det är lämpligt med 
källkritik avseende det underlag som ESO
rapporten och Agrell använder sig av. 

Försvarets utveckling under 
två decennier
Sovjetunionens och Warszawapaktens upp
lösning 1991 innebar att det militära ho tet 
mot Sverige kraftigt förändrade karak tär 
och minskade. Redan under de första åren 
efter att det kalla kriget upphört äger en 
kvantitativ reduktion av krigsorganisatio
nen rum och tillämpningen av den allmänna 
värn plikten anpassas till dessa minskning
ar. Ambitionen var då inte bara att anpas
sa verksamheten till nya uppgiftsformule
ringar och de sänkta ekonomiska ramarna, 
utan väl så mycket att täcka de nyss nämn
da bristerna i användbarhet och tillgäng
lighet. År 1990 var armén till största delen 
fortfarande en infan teri armé utan mekani
sering om än med ganska hög teknisk mo
dernitet i övrigt. Under första tioårsperio
den genomfördes en minskning i antal och 
en materiell omstrukturering till en mekani-
serad armé d v s med omfattande inslag av 
pansar skyddad personaltransport. Sverige 

kom därmed i kapp 1960 och 70talets 
internatio nella utveckling. 

Några år in på 1990talet upphöjdes 
också de internationella insatserna till en 
uttrycklig uppgift för För svars makten. 

Den stora reduktionen av Försvars
maktens krigs/insatsorganisationen äger 
sedan rum åren 1999–2001 kompletterad 
med ny reduktion 2004. Den sammanlagda 
minskningen under tjugoårsperioden med
för att antalet krigs/insatsförband kan be
räknas till ca 525 % av 1990års värden. 

Under åren 20089 görs stora föränd
ringar i personal försörjningen. Värnplikten 
avvecklas i fredstid och enhetsbefälssys
temet (alltbefäl ärofficerare),och tvåbe
fälssystem införs som är det internationellt 
vanligt förekommande. Dessa två väsent
liga personalreformer ger dock litet utslag 
på den siffermäs siga redovisningen under 
den period som här behandlas. 

ESOrapporten efterlyser också i den 
avslutande diskussionen ett ökat bruk av 
kvantifierade meningsfulla data. Det är
också angeläget att datauppsättningen ger 
överblick. Här görs ett försök i den rikt
ningen i följande sammanfattningstabell 
som visar de stora dragen i den ekono
miska utvecklingen, utvecklingen för pro
duktions faktorerna personal och materiel 
samt krigs/insatsorganisationen. Denna 
uppställning ger också en grov uppfatt
ning om hur den försvarsekonomiska verk
nings graden har utvecklats under tjugoårs
perioden. Observera att den sammanställ
ning som här redovisas är grundad på den 
fylligaredovisningavdatasomåterfinnsi
ESOrapporten. 

Nivån på försvarsanslaget var jämn un
der det första decenniet, men från några 
år in på 2000talet kom mer en min skning 
och anslaget kommer ned till en nivå som 
kan beräknas till 85 % av värdet år 1990. 
Här liksom tidigare avses för svars anslag 
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i inflationsjusterade termer.Den andel av
samhällsekonomin (BNP) som förbrukas
för det militära försvaret har sjunkit från 
2,2 % till 1,3 % år 2010, vilket innebär 
ca 60 % av värdet år 1990. Av intresse är 
då också att värdet 1,3 % år 2010 var av 
samma storleksordning som för flertalet
av våra grannländer i väs t. Det innebär att 
Sve rige inte längre ligger något högre än 
jäm förbara västeuropeiska länder.

Intrycket av rapportens granskning är 
som redan nämnts att produktionsfakto
rerna i allt större ut sträck  ning har levt ett 
eget liv. Utgifterna ligger kvar på höga ni
våer. Utgifterna för materielanskaff ningen 
är till och med under några år högre än 
vad de var år 1990 för att år 2010 ligga 
på oförändrad nivå. Antalet anställda (mi
litärer och civila) sänks visserligen i takt
med anslagen men med efter släpning in 
på 2000talet. Genom att ligga kvar med 
utgifter för materiel och även militär per
sonal in på 2000talet och därmed längre 
än vad anslagsutvecklingen tillät hamna
de man i en låst situation där man tappade 
kontroll över verksamheten. Minskningar 
i insatsorganisation kunde inte påverka 
utgifts nivån utan att man kände sig tving
ad att skära även i övningar och angelägen 
rekrytering av yngre befäl – d v s åtgärder 
av panikkaraktär vilket beskrivits tydligare 
av Agrell.8 

En produktionsfaktor utgörs av lokal-
kostnader. ESOrapporten är där inte lika 
omfattande eftersom utgifterna är avsevärt 
mindre än för de två produktionsfaktorer
na personal och ma teriel. Tyd ligt är dock 
att utgifterna för lokaler och anläggning
ar har minskat men inte proportionellt mot 
nedläggningenavregementenochflottiljer.

Personal

ESOrapporten innehåller en gedigen ge
nomgång av personalfrågor med många 
väsentliga fakta. När det gäller pro
duktionsfaktorn anställd personal har 
minskningen totalt sett varit något bran
tare än den ekonomiska utvecklingen. 
Minskningar har dock varit mindre när det 
gällerofficeraresamtidigtsomminskning
arna varit större för den civila personalen. 
Anmärkningsvärt är att år 2008 hade bara 
knappt 60%avallayrkesofficerareenbe
fattning i insatsorganisationen. 

När det gäller personal saknar jag kom
men taren att överskottet i graderna kap
ten och nedåt synes svårt att förena med 
de problem man i annat sammanhang 
har anmält beträffande svårigheter att ge
nomföra inter nationella insatser och för
bandsverksamhet. Detta beroende på för 
låg tillgång på yngre personal i dessa gra
der. Motsvarande problem påverkar också 
utform ningen av det nya två befäls system 
som är under införande. 

Försvarsmakten upplyste om pro blemen, 
försvars departe mentet begärde hjälp från 
Riksrevisionsverket, som ut redde och ti
den rann iväg. Man frågar sig om någon
dera för stod hur angeläget det var att tids
anpassa minsk ningarna i försvarsanslagen 
med tydliga neddrag ningar i både personal 
och materiel i en så stor omställning som 
det här var fråga om. De regeländringar 
lik som omförhandling av materi el kontrakt 
som var nöd vändiga kom sent eller ute
blev. Resultatet blev eftersläpning d v s hög 
materiel anskaffning och höga personalut
gifter trots att insatsorganisationen mins
kades mycket kraftigt. 

Värnpliktsutbildningen har reducerats i 
väsentligt snabbare takt än den ekonomis
ka utveck lingen, vil ket rimligen i hög grad 
hänger samman med den myck et kraftiga 
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 1990 2000 2010

Försvarsanslaget utveckling
– Utveckling rel 1990 100% 107% 85%

Belastning på samhällsekonomin
– Andel av BNp 2,2% 1,8% 1,3%
– Utv rel 1990 100% 82% 60%

Produktionsfaktorer, (utveckling rel 1990)
– Materielansk, utgifter (i 2000årspriser) 100%  155% 100%
– Militär personal 100%  75%  55%
 o Off: genmj 100%  97%  70%
 o Off: knfk 100%  80%  50%
– Inr vpl 100%  55%  (25%)

Internationella insatser, utveckling relativt 1990
– Antal personer 100%  130% 100%
– Insatsområde libanon Kosovo Afghanistan

Krigs-Insatsorg enligt inriktning i senast föregående FB, utveckling relativt 1990

FM samlat 100% 6080% 525%

Armén
– Brigadförb motsv  100% 60%  78%
– Terr och Hvförband 100% 60%  6%

Marinen
–Ytstridsflottan 100% 80% 25%
– Ubåtar 100% 80% 40%
– Kust/Amftrp 100% 40%  4%

Flygvapnet
–Stridsflyg 100%  60%  30%
– Stril o baser  100% 60%  78%

Beredskap  
– Hög  24 tim <0,1 år < 0,1 år
– låg 72 tim < 1 år  < 1 år
– Brister Ja  Nej? Ja 

Förnyelse
– Mtrlmässig viss stor större 
– Strukturell ej mek mek obalans

Tabell: Försvarsmaktens utveckling under tjugo år
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reduceringenavarménsochamfibiekårens
insatsorganisation. Vida re gjordes en om
läggning på så sätt att de värnpliktiga en
dast placerades ett fåtal år i insatsorganisa
tionen efter grund utbildningen. Det med
fördeattarménsochamfibiekårensinsats
organisation drogs ner i högre takt än vad 
som annars erfordrats. Detta tillsammans 
med den kraftigt ökade andelen anställt be
fäl i den nya insatsorganisationen medför
de rimligen avse värt ökade kost nader per 
insatsförband och därmed sänkt försvars
ekonomisk verkningsgrad. 

Innan jag går in på krigs/insatsorgani
sationensutvecklingskanågrareflexioner
göras kring de internationella insatserna. 
Dessa har under tjugoårsperioden fått en 
väsentligt mer framträdande roll för det 
svenska försvaret än under det kalla kri
get. Antalet personer i internationella in
satser ökade också under 1990talet men 
har sedan fallit tillbaka till nivån år 1990. 
Kvalita tivt har dock en väsentlig utveck
ling skett genom att uppgifterna efter hand 
blivit allt tyngre militärt, där Afghanistan 
och även tidvis Kosovo, utgjort väsentligt 
svårare tjänst göringsförhållanden än tidi
gare insatser. Vidare har marinen ut fört in
satser som är väsentligt betydelse fullare än 
vad det relativt ringa antalet personår indi
kerar. I sam man hanget måste också näm
nas de sats ningar som gjorts för att orga
nisera EUstyrkan Nordic Battle Group, 
NBG, och ställa den till internationellt 
förfogande.

ESOrapporten skriver när det gäller in
ternationella insatser att antalet insatta sol
dater under den andra tioårsperioden un
derstiger det antal som anges i målsätt
ningar i propositioner. Ett väsentligt skäl 
ärrimligenattantaletofficerareilägregra
der var så lågt att man slagit i någon form 
av rimlighetstak när det gäller internatio
nella kommenderingar. Detta är något som 

bör beak tas när man diskuterar det perso
nalöverskott som tidigare nämnts. Vidare 
måste till gång och åldersfördelning på be
fäl i denna nivå ägnas stor uppmärksamhet 
i framtiden. 

Det är välbekant att krigs-/insatsorgani-
sationen under tjugoårsperioden har mins
kat mycket kraftigt. När man relaterar in
satsorganisationens volym år 2010 till 
motsvarande år 1990 framgår att armé-
struk turen under tjugoårsperioden reduce
ras i väsentligt högre grad änflottanoch
stridsflyget. Insatsorganisationensmotsva
rande brigadförband minskade antalsmäs
sigt till en nivå motsvarande närmare en 
tjugondedel av vad som redovisades för år 
1990. Minskningen med avseende på terri
torialförsvarsförband och hemvärn var av 
samma storleksordning. 

Minskningarna genomfördes i två tyd
liga etapper. Under 1990talet genomför
des en ökning av an vändbarhet genom att 
alla äldre brigader avfördes och de kvar
varande 13 brigader som beslöts enligt 
Försvarsbeslut 1996 hade 100 % meka
niseringsgrad. Man hade därmed åtgärdat 
det problem som i ESOrapporten framträ
der som dominerande.

Steget från 2000 till 2010 visar dock inte 
någon motsvarande tydlig ökning i använd
barhet, men väl en mycket kraftig minsk
ning i numerär. ESOrapporten ger här un
derlagförattfinnaenväsentligförklaring.
Arméns insatsorganisation höjde nämligen 
an delen anställt befäl till närmare 20 % 
av den totala personalstyrkan i väsentliga 
insats batal joner från att under kalla krigets 
slutskede ha utgjort ca 4 %. Detta hänger 
samman med att de arméregementen som 
var kvar satte upp en mindre insatsorga
nisation: ca två á tre bataljoner. Vidare re
ducerades de värnpliktigas tid i insatsorga
nisationen efter grund utbildningen till ca 
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3 år mot ca 810 år i motsvarande förband 
fram till år 2000. 

Tillsammans medför dessa två omstän
digheter rimligen en väsentlig sänkning av 
den kvantitativa försvars ekonomiska verk
ningsgraden i arméns förbandsverksam
het. Kostnaderna för personalen vid varje 
regemente och den genomförda grundut
bildningen av värnpliktiga ska nu förde
las på ett väsentligt mindre antal insatsför
band. Frågan är då om den högre täthe
ten fast anställt befäl och de värnpliktigas 
färskare kunskaper medför sådan höjning 
av förbandens förmåga att detta är moti
verat. Det fordras rimligen väsentliga ök
ningar av förbandens förmåga för att kom
pensera de avsevärt ökade kostnader som 
uppstått. Om inte så är fallet innebär dessa 
förändringar att den försvarsekonomiska 
verknings graden har sänkts. Någon under
sökning av detta har inte påträffats. 
Detkannaturligtvisblisvårtattfinnade

samband mellan operativ förmåga, befäl
stäthet och värnp liktigas kvarvarande trä
ningsgrad efter grundutbildning. I framti
den är det dock inte värnpliktiga utan ut
nyttjandet av anställda soldater som är ak
tuellt. Både med avseende på befälstäthet 
och tillvara tagande av anställda soldater 
efter grundutbildning och tjänstgöringser
farenhet finns erfarenheter i omvärlden.
Det bör vara angeläget att ta del av inter
nationella erfarenheter och att anpassa det 
svenska personalsystemet efter dessa. Det 
är då vanligt förekommande att befäl och 
soldater efter slutad aktiv tjänst har skyl
dighet att ingå i någon form av reserv un
der t ex 5 år och då med plikt att årligen 
öva, både för att upprätthålla personlig fär
dighet och för att öva i förband. Efter den
na mer aktiva reservskyldighet har perso
nalen i många fall skyldighet eller åtmins
tone möjlighet att frivilligt vara registrera
de som någon form av ”icke övad reserv”. 

Den försvarsekonomiska verk ningsgraden 
av de investeringar, som utbildning av både 
soldater och befäl utgör, kan på detta sätt 
höjas väsentligt genom att personal nyttjas 
under längre tid. 

Här kan också konstateras att redan den 
organisation som beslöts enligt FB 1996 
hade 100 % mekaniseringsgrad och man 
hade därmed åtgärdat det problem som i 
ESOrapporten framträder som domine
rande. När arméförbanden sedan minskat 
antalet till dagens nivå har man gjort sig 
av med materiel med prestanda och moder
nitet som fortfarande användes internatio
nellt och gör så även i dagsläget. Genom 
att man har avfört materiel snabbare än 
vad som görs internationellt har även den 
ekono miska verkningsgraden av materiel
investeringarna sänkts. 

Även när det gäller de marina struktu-
rerna vidtogs de största nedskärningarna 
av insatsorganisa tionen un der den andra 
tio årsperioden. Med ESOrapportens data 
somunderlagkanman seatt ytstridsflot
tans fartyg minskade till en fjärdedel av an
talet år 1990 och antalet enheter vid det till 
amfibiekår omvandlade kustartilleriet är
mycket kraftigt reducerat. Ombildningen 
till amfibiekår innebär enkraftig struktu
rell moderni sering som tillsammans med 
den materiella förnyelsen också innebär 
ökad internationell användbarhet. När det 
gäller andel anställt befäl och utnyttjande 
avvärnpliktigaeftergrundutbildninginfin
nersigsammareflektionsomförarméför
banden nämligen att man har höjt befäls
tätheten och nyttjar manskap under kor
tare tid. 
Ubåtsflottan har inte reducerats lika

mycket som andra funktioner inom För
svars makten, vil ket beror på att man stan
nat på en miniminivå när det gäller an
tal. Samtidigt har funktionen också fått 
en helt ny uppsättning båtar som höjt 
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moderniteten ytterligare från en redan år 
1990 hög nivå. Även beträffande ytstrids
flottanharsträvanvarit tekniskmoderni
sering, men nedläggningarna av fungeran
de system har gjorts utan att nya har fått 
operativ status. Det innebär att det redovi
sade antalet år 2010 egentligen inte inne
hålls även om skrovkonstruk tionerna är 
toppmoderna. Vidare har den mångåriga 
strukturella bris ten på moderna luftvärns
missiler vid ytstridsflottan, som jag anser
mig kunna notera redan vid kalla kri gets 
slut, inte kommit närmare åtgärd. 

Även när det gäller flygvapenstrukturer-
na vidtogs de största nedskärningarna av 
insats or ganisa tionen un der den andra ti
oårsperioden. Med ESOrapportens data 
som underlag kan man se att antalet strids
flygplanminskade till en knapp tredjedel
av antalet år 1990. Den stora neddragning
en avser antalet bataljoner för stridsled
ning och bastjänst där minskningarna från 
1990 till 2010 är av samma dignitet som 
för arméstrukturerna. Här bör dock påpe
kas att innehållet i bataljonsbegreppen är 
så ändrade att det är tveksamt om siffror
na är rättvisande. Väsentligt är dock att in
vasionsförsvarets robusta bassystem (med 
förtjänstersåvälsombrister)harlagtsner,
ochkvarfinns förmågaattuppträda från
fredsbaser samt någon liten förmåga att 
uppträda från ”fältbas”. 
Stridsflygets modernitet i modellår har

även här höjts avsevärt från det som jag 
bedömde som god internationell medel
klass år 1990. Detta är ett politiskt käns
ligt område och det är förståeligt att ESO
rapporten väljer formuleringen att ”före
tagsekonomiska skäl väger tungt”. Agrell 
är tydligare och skriver att reservationer 
fanns i militärledningen till anskaffning av 
delserie 3avJAS-flygplanen.Dettaärna
turligtvis viktigt och bör ingå i en god histo
risk beskrivning av de beslut som fattats. 

Tillbildenmedstridsflygetshögamoder
nitet hör också att JA 37 (föregångare till 
JAS)togsurtjänstunder2004. De hade då 
bara utnyttjas hälften av den tid som dess 
internationella motsvarighet F 16 kommer 
att utnyttjas innan de tas ur tjänst. Det le
der för långt att här gå närmare in på detta. 
Man kan dock konstatera att utnyttjande 
under kort tid av så dyrbara system som 
stridsflyg medför låg försvarsekonomisk
verkningsgrad. Här finns egentligen sär
skilt behov av prövning av vad det tidiga 
bytet från JA 37 till JAS 39 innebär i form 
av ökad operativ förmåga och om denna 
ökning verkligen kan försvara de ekono
miska konsekvenserna. 
Transportflygetharintedrabbatsavom

fattande nedskärningar, något som ”rättvi
seskäl” kanske skulle tala för. Tvärtom är 
mittintryckatttransportflygetökatikapa
citet, vilket åtminstone i någon mån svarar 
mot det som efterfrågas. 

likaså skrivs i ESOrapporten en rak en
kel beskrivning av helikopteranskaffningen 
under tiden 2000–2010. Sakläget är då att 
kapaciteten att trans portera med helikop
ter har minskat sedan 1990 och att läget 
år 2010 var att kapacitet med äldre heli
koptrar avvecklats innan tilltänkta ersät
tare levererats. Detta har medfört att den 
uppbyggnad av luftrörlig enhet som ef
terfrågats och som statsmakterna beslutat 
inte har kunnat realiseras. Kanske är det 
här lämpligt med det starkare ordet miss
lyckande något som ESOrapporten inte 
sträcker sig till. Detta miss lyckande bör be
skrivas som allvarligt och ingå bland de vä
sentliga erfarenheterna från tiden 1990 till 
2010. 

Slutsatsen kan vidgas till en generell slut
sats nämligen att satsning på stora språng, 
försvarsindustri ella eller andra, inne
bär stor risk för både oplanerade utgifter 
och allvarliga svackor i operativ förmåga. 
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Bådadera medför svår belastning på den 
för svars ekonomiska verkningsgraden. 

Tillgänglighet och beredskap 

Noteras bör också att under perioden 
1990–2010 sänktes mobiliseringsberedska
pen avsevärt. Huvud delen av den nya in
sats organisationen är insatsberedd inom 
ett år, mindre delar inom tre månader el
lerkortaretid.Härgörjagreflexionenatt
bristen i tillgänglighet år 1990 nu förvand
lats till ett överskott i beredskap som man 
vill göra sig av med. Därmed ställs den ti
digare bristen i ny belysning. 

Allvarligare är de olika förändringar 
som genomfördes några år in på 2000ta
let och som medför att det är minst sagt 
oklart hur Försvarsmakten på stor bredd 
ska kunna återgå till en beredskap som rör 
sig om dagar. Agrell9 skriver här tydligare: 
”Den organisation, den planläggning och 
det kunnande som ... handlade om att för
svara landet är borta.” I sanning ett myck
et uppseendeväckande för håll ande. 

Här kanske vi har ett intressant men trå
kigt exempel på kollektiva organisationers 
beslutsfattning – ett antal var för sig till sy
nes rimliga beslut leder till en allvarlig kon
sekvens som skulle ha avvisats om det rört 
sig om ett överblickbart beslut. 

Detta leder även till att Försvarsmaktens 
interna styrning bör uppmärksammas. Nu 
är verksamheten i hög grad cen tralstyrd 
och med komplicerad samordning av för
bandsproduktion som sker på olika plat
ser.Debedömningar som sade att befint
liga förråd vid regementena skulle bli för 
små och orationella bör synas. Centrala ar
senalsförråd för många materielslag är rim
ligen orsak till det omfattande behovet av 
central styrning. Frågan är om nackdelarna 
med detta uppmärksammats i tillräckligt 
hög grad. Återkommande bör samman

föring av materiel och personal till förband 
övas så att man får en uppfatt ning om var 
flaskhalsarnaliggervidaktivering.

I sammanfattning blir karakteristiken 
att brister beträffande tillgänglighet som 
förelåg 1990 hade blivit irrelevanta år 
2000, d v s det förelåg inte längre någon 
brist i detta avseende. Under tioårsperio
den 2000–2010 hade förmågan att återgå 
till tidigare höga mobiliseringsberedskap 
försvå rats, vilket måste betecknas som en 
allvarlig brist. 

Agrell använder i något sammanhang 
ordet avskräckningskuliss i samband med 
beskrivning av det sven ska försvaret år 
1990 och tidigare. Men frågan är om inte 
ordet insatsorganisation i minst lika hög 
grad utgör en verbal kuliss. Det avser en 
organisation som till huvuddel ska kunna 
verka inom ett år! En benämning som bätt
re stämmer med internationell praxis vore 
reservförband. Att använda benämningen 
reservförband på de enheter som har mobi
liseringstider som motsvarande internatio
nella reservförband skulle öka tydligheten.  

Materiell förnyelse 

När det gäller produktionsfaktorn mate-
riel görs i ESOrapporten inte lika omfat
tande genomgång som gjordes avseende 
personal. Rapporten redovisar dock sam
manställningar där det framgår att ma
terielanskaffningen under hela tjugoårspe
riodenupprätthållitsochävenunderflera
år varit avsevärt högre än vad den var år 
1990. Även här i inflationsjusterade pri
ser. Data visar att andelen av försvarets ut
gifter som gick till an skaffning av materiel 
var hög i internationell jämförelse och som 
kulminerade kring år 2000. 

Här kan man också konstatera att för
svarsledningen i ännu högre grad än när 
det gäller personal  inte förmått anpassa 
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verksamheten till insatsorganisationen. 
Snarare finns en vilja att anpassa insats-
or ga nisa tionen till materielanskaffningens 
upplevda behov. ESOrapporten är även 
här försiktig i formu lerin garna men kon
staterar dock att: ”Kanske mest notabelt 
är att inget större segment inom försvars
in dustrin har lagts ner under dessa 20 år, 
vilket är en indikation på både företagens 
(och produkternas) konkurrenskraft och
de statliga beställningarnas uthållighet och 
ekonomiskasignifikans”.

Kravet på att låta insatsorganisationen 
och dess förmåga styra materielanskaff
ningen bör tydligare lyf tas fram i den fram
tida politiska och militära ledningen av för
svarets utveckling. Att man då trampar in 
på heta politiska områden får inte medföra 
att ekono miskt och militärt sakkunniga av
står från att peka på problemen. 
ESO-rapportenframförettflertalgånger

den allmänna åsikten att Försvarsmakten 
bör vara modern. Jag vill dock påminna 
om det behov av specificering som anges
redan i avsnittet om kalla kriget d v s det 
är lämpligt att avgränsa relevanta områden 
och skilja mellan teknisk och strukturell 
modernitet. När jag gjort nedslag i materi
elläget internationellt för att få en uppfatt
ning om gra den av eftersläpning så blir in
trycket att Försvarsmakten 2010 tvärtom 
ligger långt framme när det gäller teknisk 
moder nitet. Där emot ser jag fortfarande 
efter släpningar när det gäller strukturell 
modernitet. 

Främsta exempel utgörs av den luftrör
liga enhet som statsmakterna beslutat men 
som Försvarsmakten inte har kunnat rea
lisera. Här har strävan efter teknisk mo
dernitet slagit ut strukturell förnyelse och 
modernitet. Vidare anser jag att de struktu
rella brister som jag här ovan anmälde för 
organisationen år 1990finnskvar.Detgäl
ler då luftvärns robotar med god räckvidd 

– både landbaserade och för sjöstrids kraf
terna. Man kan också hävda att de i ett in
ternationellt perspektiv blivit relativt sett 
allvarligare. 

Under tiden fram till år 2010 anskaffa
des ytterligare modern materiel i stor om
fattning till försvaret. Samtidigt avfördes i 
stor utsträckning materiel som då benämn
des ”för åldrad”. Min slutsats av nedslag i 
vad som ingår i försvarsstrukturer interna
tionellt är att Försvars maktens modernitet 
är ett område där det förekommer mytbild
ning och att den faktiska ut vecklingen bör 
undersökas närmare. Intrycket är vidare att 
ordet föråldrad ofta används om försvars
materiel på ett vilseledande sätt. I omvärl
den utgörs huvuddelen av den materiel som 
återfinns i redovisade förband av sådan
materiel som i vissa källor betecknas som 
omodern eller rent av som föråldrad. Att 
framhålla all materiel som För svarsmakten 
gjorde sig av med under åren efter år 2000 
som föråldrad är således ett uttryck för en 
värdering som avviker från internationella 
fakta. Agrell visar på exempel på materiel 
som anges som föråldrad, men där jag kan 
konstatera att denna eller likvärdig materi
el används i länder som normalt brukar be
traktas som ledande när det gäller moder
nisering. ESOrapporten refererar dock till 
försvarets nya materielstrategi, som bäd
dar för fram steg i detta hänseende om den 
tillämpas på lämpligt sätt.

Att värdera förmåga och modernitet

Här är det lämpligt att lägga in ytterliga
re ett exempel på abstrakt metodresone
mang. De omfattande antalsmässiga reduk
tionerna i samband med modernisering 
av materiel och omlägg ning av för bands
verksamhet borde förenas med en bedöm
ning av vilka förändringar i operativ förmå
ga som blir konse kvensen. Sådana resone
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mangärdocksvåraattfinna.Ordetopti
mal lösning eller motsvarande före kommer 
men är inte förenat med någon dokumen
tation som kan beskriva en analys som le
der till en sådan slutsats att bruk av ordet 
optimal är befogad. 

I strävan efter hög, gärna optimal, för
svarsekonomisk verk nings  grad ska man 
vara medveten om att de sam band som 
då måste analyseras ofta inte är linjära. 
Kanske självklart för några läsare: t ex kan 
5 % ökning i topp av prestanda eller ope
rativ för måga medföra 20 % ökning i kost
nad. Det innebär att när man söker efter 
optimala lösningar, måste man undvika att 
an vända linjära för enklingar åtminstone i 
sådana fall där detta blir vilseledande. En 
så dan varning är naturligtvis lättare att ut
färda än att efter leva! Det fordrar god kun
skap för att veta när linjära samband utgör 
en mindre lämplig förenkling. Ett konsta
terande är dock att ”binära resone mang” 
d v s att ett val står mellan två enkla alter
nativ oftare är ett resultat efter sökande ef
ter demagogisk förenkling än sökande efter 
opti mal lös ning.

Styrning av försvaret
ESOrapporten avslutas med ett avsnitt 
om styrning. En väsentlig slutsats som där 
framhålls är att det i framtiden tydligare 
bör anges att produk tions faktorerna per
sonal, materiel och lokaler är medel inom 
vilka verksamheten ska koordineras mot 
en insatsorganisation som utgör målet för 
verksamheten. Med denna struktur på den 
samlade verksamheten kan mål och resul
tatstyrning tillämpas, något som är under 
utveckling inom de flesta andra delarna
av den offentliga verksamheten. Ordvalet 
är försiktigt men rapporten pekar på det 
angelägna i att det skapas en permanent 
och resursstark oberoende aktör som kan 

följa verksamheten, identifiera problem
och undersöka dessa empiriskt och före
slå förbätt ringar till myndigheten och re
geringen. Flera organisatoriska former kan 
vara möjliga enligt ESOrapporten, men 
oberoendet är viktigt. 

Det känns även här angeläget att nå
got utveckla det ESOrapporten skriver. 
Jag vill då framhålla att det här rör sig om 
att ta del av metoderfarenheter inom om
rådet styrning och förvaltning av offent
liga insti tu tioner som gjorts under de se
naste decennierna. En kort återblick kan 
kanske vara till hjälp. Redan vid införan
de av FpE, d v s försvarets planerings och 
ekonomisystem som användes för stats
makternas styrning av försvaret under de 
två sista decennierna av det kalla kriget, 
fanns ett förslag att införa en enhet av det 
slag som nu efterfrågas. Man valde dock 
att inte införa en sådan. Denna brist är då 
en väsentlig anledning till det väsentligas
te till kortakommandet med FpE, nämligen 
att man trodde sig ha skapat ett fullkom
ligt system som inte bedömdes vara i be
hov av övervakning och utveckling. Nyare 
rön inom manage mentområdet pekar på 
att alla former av styrning av stora organi
sationer och i synnerhet inom offentlig sek
tor be höver uppföljning, utvärdering och 
utveckling för att man ska komma till rätta 
med brister och avvikelser från den avsed
da utvecklingen. D v s samma typ av slut
sats som ESOrapporten kommer till. 

Ord som nyckeltal, benchmarking och 
Balanced Scorecard är inte bara modeord 
utan repre senterar också framsteg där man 
inom många sektorer nu får erfarenheter. 
Ett väsentligt inslag i denna ut veckling ut
görs av resultatstyrning som enligt ESO
rapporten också Försvars maktens verk
samhet är väl lämpad för. Med lämpliga 
nyckeltal kan man få en bild av om verk
samheten utvecklas positivt över tiden 
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(tidsserieanalys).Vidareärjämförelsemed
liknande verksamhet något som rekom
menderas och som underlättas om lämp
liga nyckeltal utnyttjas. I försvarstillämp
ningar innebär det jämförelse med försvar 
i andra länder 

Försvarsmaktens styrning har de senaste 
decennierna varit föremål för ett antal ut
redningar. Det pro blem jag sett är att des
sa utredningar ofta börjar ”famla” från 
en kunskapsgrund som utvecklas mycket 
sakta och under ett inlednings skede där
för måste lära upp ny personal och även 
ägna tid åt att tränga in i vad försvaret är 
och sätta sig in i de pro blem som man fått 
sig förelagda. Försvarssektorn behöver lika 
väl som andra delar av den offentliga sek
torn institutioner som stadigvarande arbe
tar med sektorns pro blem. I sådana institu
tioner kan man rekrytera en kombination 
av kunnande inom ekonomi, stats kunskap 
med flera ”civila” akademiska kunskaps
områden samt arbeta fram hur dessa bör 
kombineras med kunnande om verksam
heten. Vidare behövs stabilitet för att kun
na bygga upp stadigvarande kontakter och 
re lationer med motsvarande grupper i ut
landet.Ensådangruppfinnsinågonmån
inom FOI men domineras av ett konsult
perspektiv och är underkritisk i akademisk 
mening. Ett allvarligt problem är således 
att, även om man arbetar med forsknings
rapporter så utvecklades de alltför sällan 
till kvalitativa akademiska rapporter. Där 
finns heller inga doktorander och ingen
professur i ämnet försvarsekonomi. 

Den oberoende och från det direkta ar
betet självständiga gransknings och ana
lysfunktion som inrättas bör enligt min 
uppfatt ning placeras så att den även kan 
delta i utlärning av ”försvars management” 
till personal i centrala befattningar inom 
försvarets olika myndigheter och delar. 
Att ”Middle Manage ment” är en kritisk 

resurs sägs i många samman hang. I För
svarsmakten har det knappast varit någon 
antalsmässig brist på denna personalkate
gori. Här vill jag betona att de som även i 
framtidenskafinnas idennanivåbörges
en adekvat utbildning inom just området 
försvarsmanagement. 

Rapporten anger att slopande av för
svarsgrenar har skapat förutsättningar för 
ÖB att göra avvägningar mellan försvarets 
olika delar. Här känner jag tvekan. En an
ledning till att produktionsfaktorerna per
sonal, materiel och anläggningar blivit så 
dominerande är att dessa under lång tid i 
försvars makts led  ningens organisation har 
varit överordnade och att de krafter som 
skulle företräda insatsorganisa tionens oli
ka delar blivit underordnade. Frågan är 
om inte rivaliteten mellan olika tjänstegre
narfinnskvar,nupåenmerasubtilnivå,
samtidigt som rivaliteterna nu går lättare 
upp på hög nivå utan den dämpande inver
kan som försvarsgrenarna i form av före
trädare för del av Försvarsmakten tidigare 
kunde utgöra. 

lösningen för framtiden bör bestå i att 
utforma lämpliga dialogförfaranden. Ett 
mellan den politiska ledningen och ÖB
funktionen vilket är självklart. Vidare är det 
angeläget att öppna dialogen mellan ÖB
funk tionen och företrädare för olika delar 
av insatsorganisationen. Den inkapsling av 
väsent liga för svarsfrågor som skett framfö
rallt under den senare tioårsperioden har 
varit olycklig på många sätt. Genom att 
tydligare låta företrädare för delar av in
satsorganisationenåterfinnasiförsvarsled-
ningen kan ÖBfunktionen också fokusera 
på hel hets per spektiv medan delföre trädare 
fokusera på sina re spektive delar. Den mi
litära fack kun skapens olika delar, både av
seende enskildheter och operativa gemen
samma sammanhang, kan då komma tyd
ligt tilluttryck.Detgällerocksåattfinna
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en organisations indel ning som underlättar 
internationella jämförelser. Sådana anser 
jag vara väsentliga för att För svars  makten 
ska kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt. 

Författaren är överingenjör och ledamot av 
KKrVA.
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