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DISKUSSION & DEBATT

Bakom Försvarsmaktens förlåt 
av Olof Santesson

den lilla moderna Försvarsmakten tar 
form. Om rekryteringen av fast respekti-
ve tidvis anställd personal lyckas, och om 
riksdagen svarar positivt på överbefälhava-
rens behov av ökade investeringar utöver 
nu liggande planering, ska den skisserade 
insatsorganisationen, IO 14, kunna intas. 
Det är svåra ”om”. Och 2014 är inget fär-
digt, det vet numera alla, men 2019 kan-
ske. Det är i alla fall målet.

Regeringsföreträdarna i riksdagens för-
svarsutskott gratulerar sig till att ha varit 
med om att sjösätta ett insatsförsvar i stäl-
let för det uttjänade invasionsförsvaret. De 
pekar på hur beredskapen har förbättrats, 
men då jämför de med början av 2000-ta-
let i de årens tecken av en ”time out”, då 
huvuddelen av markstridskrafterna behöv-
de minst ett år på sig att ta aktiv del i rikets 
försvar. Under värnpliktstiden dessförin-
nan hade Sverige faktiskt en armé, där fler-
talet förband skulle stå på krigsfot inom 72 
timmar, och det övades. Men visst, det går 
inte att kräva tempo tillbaka. Och gamla 
brister har försvunnit – dock snarast till 
priset av nya.

Man får hoppas att inga kriser eller so-
lidaritetskrav sätter en halvfärdig eller 
knappt färdig försvarsmakt på allvarligt 
prov de närmaste åtta åren. Det är en rätt 
lång period i varje fall i politiska termer, 
motsvarande två hela mandatperioder. 

Då ska man också betänka att redan för 
ett kvarts sekel klämtade klockan för ett 
då mer än halverat invasionsförsvar. En 
så lång elefantfödsel skulle nog endast en 
oho  tad krigsmakt kunna kosta på sig; i 
and ra samhälleliga sammanhang vore den 
omöj lig.

Vad ha vi då av försvar i dagsläget? 
Det är en fråga som Försvarsmaktens fö-
reträdare ofta finner onödig för att inte 
säga felaktigt ställd. Visserligen beställ-
de riksdagen 2009 ett ”användbart för-
svar” och försvarsministern tycktes efter 
Georgienkrisen 2008 föreställa sig att han 
kunde utlova att Sverige snarast skulle visa 
upp sig med något som dög ”här och nu”. 
Det ska vi andra låta bli att tala om, tycker 
man i försvarsutskottet. Och det har helt 
enkelt varit svårt för utomstående att få in-
syn i vad som verkligen dolde sig bakom 
Försvarsmaktens siffor och tablåer.

Man har i försvarsetablissemanget tyckt 
att det enda rätta sättet att diskutera för-
svaret vore att inse att ett nytt säkerhets-
politiskt läge råder och att Sverige därför 
gör som andra länder, satsar på kvalitet, 
inte kvantitet, och därtill hör till de bästa 
i klassen (förutsatt att materielen omsätts 
enligt nu redovisade planer?). För att inte 
tala om att vi har ”ett av Europas starkaste 
flygvapen”. Utomstående borde göra något 
bättre än att ifrågasätta och klaga, det har 
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varit ett mantra från de få försvarsföreträ-
dare som alls vill delta i samtalet.

Men tonen mot kritiker har ändå bör-
jat bli lenare: Nu kan Michael Moore, åter-
bördad till försvarsdepartementet, säga att 
man till sist satsar på att verkligen leve-
rera försvarseffekt. Det är väl en bekän-
nelse och kanske en önskan om förlåt för 
att man sysslade med något annat när han 
själv var Försvarsmaktens utvecklingschef? 
Intressant är att han utan omsvep kallar 
det unika enhetsbefälssystemet för en ”fa-
däs”, nu när vi äntligen vid sidan av office-
rarna har fått en ny kategori, kallad specia-
listofficerare (på engelska ”non-commissi-
oned-officers”, förkortat NCO).

Statsmakterna har också ålagt För svars-
makten att åstadkomma en plan för för-
svar av riket; allt sådant kastades överbord 
kring sekelskiftet, också det något unikt. 
En försvarsplanering var givetvis något an-
nat när det vid sidan av marinen och flyget 
fanns arméfördelningar (divisioner) och ra-
der av brigader att mobilisera. I dag, eller 
rättare sagt 2019, får planerarna på den 
militära marksidan nöja sig med ett antal 
manöver- och funktionsbataljoner (artille-
ri, luftvärn, ingenjörer m m) som ska kun-
na växa samman till två brigader.

En sådan armé kan förstås inte ”för-
svara landet” i traditionell språklig förstå-
else. Med den numerären skulle planerar-
na kanske inte kunna göra mycket mer än 
hålla en gard för huvudstaden och – hop-
pas man – på Gotland och i övrigt förbe-
reda för hjälp utifrån. Men nu finns också 
betydande delar av hemvärnet gripbara för 
operativa uppgifter, inte alla dess 40 batal-
joner för rörliga insatser, men väl åtskilliga 
insatskompanier till skydd av flyg- och ma-
rinbaser och andra nationella skyddsföre-
mål vid sidan av mer traditionella bevak-
ningskompanier. Det rör sig om ett hem-

värn som getts tilläggsbenämningen de 
”nationella skyddsstyrkorna”.

Hemvärnet, vars främsta väpnade roll 
från beredskapsåren och det kalla kriget 
var att skydda härens mobilisering, har 
sålunda delvis ändrat karaktär och getts 
kvalificerade stridsuppgifter. Det är där-
för som försvarsministern kan hävda att 
Försvarsmakten omfattar 50 000 personer.

Kvar står likafullt frågan hur det ligger 
till med Försvarsmakten i en tidigare van-
lig mening, d v s utan hemvärnet, framför 
allt då armén eftersom frågeställningen är 
mindre oklar när det gäller marinens yt-
stridsfartyg, ubåtar m m och flygets 100 
JAS Gripen.

Ett initiativ
En som i höstas här tog ett initiativ är 
den kristdemokratiske försvarspolitikern 
Mikael Oscarsson. Med hjälp av riksda-
gens utredningstjänst ställde han ett antal 
frågor till Försvarsmakten. Det var kon-
kreta inventeringsfrågor, man skulle nästan 
kunna säga journalistiska, om nu reporter-
skrået litet mer allmänt ägnade sig åt att ta 
reda på militära ting:

Vilka tillgängliga markstridsförband 
finns som kan användas omedelbart, 2014 
respektive 2019? Hur många användbara 
mekaniserade bataljoner, stridsvagnar och 
övriga pansarfordon 2011, 2014, 2019? 
Hur många användbara artilleripjäser och 
av vilken typ, hur många artilleribataljo-
ner respektive luftvärnsrobotar och av vil-
ken typ och hur många luftvärnsbataljoner 
2011, 2014, 2019? Hur många marina en-
heter (fartyg) totalt och av vilken typ, rus-
tade och tillgängliga – operativa och kan 
utnyttjas? Vilka flygplan JAS Gripen samt 
transportflygplan finns totalt – operati-
va och kan utnyttjas omedelbart; motsva-
rande när det gäller helikoptrar, för båda 
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försvarsgrenarna likaledes 2011, 2014, 
2019.

Inom parentes är några av frågorna så 
pass elementära att man undrar litet över 
kunskapsnivån inom riksdagens försvars-
utskott när det gäller operativa förhållan-
den. Ledamöterna har understundom själ-
va hörts medge att det brister och att något 
borde göras.

Försvarsmakten har i vilket fall som 
helst tittat fram bakom draperierna och 
bland annat funnit att man ”av sekretes-
skäl” endast kan uppge antalet pansarfor-
don i en klump, vilket i nuvarande armé-
sammanhang låter lätt parodiskt, medan 
antalet stridsvagnar ska vara 120 2014. I 
övrigt har man efter förmåga svarat mer 
detaljerat. 

Antalet förband i armén enligt utveck-
lingsplanen är i huvudsak detsamma pe-
rioden 2012–2019: 7 manöverbataljoner, 
ett dussin funktionsbataljoner plus ett an-
tal kompanier. Därtill räknas till manöver-
förbanden en amfibiebataljon, vilket ger 
summan åtta. Alla förband i IO 14 beräk-
nas vara materiellt uppfyllda just 2014. 
Huvuddelen planeras vara samövade 2018 
(se där en ny hållpunkt). Det låter bra, men 
besvärande frågor återstår när det gäller 
personalen. 

Ambitionerna är kända, men sedan gäl-
ler det hur bra den personella uppfyllnaden 
i praktiken går. För att skapa några förut-
sättningar för stående arméförband satsar 
Försvarsmakten på långt fler kontinuerligt 
tjänstgörande än vad riksdagen hade tänkt 
sig, dock har ingen protesterat. Det skulle 
omvänt minska behovet av tidvis tjänstgö-
rande, vad som i omvärlden nog skulle kall-
las reserver.

I år räknar Försvarsmakten med knappt 
1 800 specialistofficerare (SO/K) av ”mål-
bildens” 5 700, knappt 3 800 kontinuer-
ligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och 

sjömän (GSS/K) av 6 900, mindre än 1 500 
tidvis tjänstgörande gruppbefäl, solda ter 
och sjömän (GSS/T) av 9 200. 2014 ska 
det finnas 100 procent av kategorin SO/K, 
drygt 5 000 GSS/K och 5 500 GSS/T. Och 
2019 räknar man med att allt ska finnas. 
Det låter snarast mirakulöst, innan vi alls 
vet hur det verkligen går att rekrytera 
framför allt de tidvis tjänstgörande, som 
ska glädja sina arbetsgivare med att vara 
borta 20 procent av arbetstiden.

Få ihop förbanden?
Hur får man då fram till 2019 ihop för-
banden? Fem manöverbataljoner ska vara 
”stående” och tre ”kontrakterade”, samt-
liga under tillväxt fram till 2014 och ”fullt 
organiserade” 2019. Två stående strids-
vagnskompanier och ett kontrakterat ska 
vara fullt organiserade 2014. Tre strids-
vagnskompanier och ett i reserv från 2013; 
är det allt som kan organiseras ur en pool 
av 120 stridsvagnar? Varför, undrar den 
okunnige? För att gå vidare med några 
förband: En stående artilleribataljon och 
en kontrakterad tillväxer ”till efter” 2014 
och planeras vara fullt organiserade 2019; 
detsamma gäller de 2 luftvärns- respektive 
ingenjörbataljonerna liksom jägar-, säker-
hets- och underrättelsebataljonerna.

Som det skrivs låter det som att Sverige 
varken i år eller under åren fram till 2014 
förfogar över en enda bataljon av den mo-
derna typen med enbart anställd personal i 
någon form. Helt färdiga blir ingen av dem 
förrän 2019, återigen om åtta år!

Bataljonerna finns ju redan nu kan det 
invändas. Ja, men Försvarsmaktens redo-
visning tyder på att inte en enda av dem 
är gripbar i meningen ”här och nu”. I vän-
tan på att den anställda personalen re-
kryteras fylls luckorna av värnpliktiga. 
Försvarsmakten har stolt berättat om åter-
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upp tagen krigsförbandsövning med en 
anställd enhet vid Luftvärnsregementet i 
Halmstad. Men den värnpliktiga perso-
nalen kan, som Försvarsmakten konsta-
terar, ”mobiliseras först vid ett försäm-
rat omvärldsläge och kan inte kallas in av 
Försvarsmakten för repetitionsutbildning, 
varvid förband med hög andel pliktig per-
sonal inte kommer att vara fullt samövade 
under tillväxtperioden”. 

Alla bataljonerna har samtidigt beskri-
vits stå under tillväxt fram till 2014 eller 
rent av ”till efter 2014”; det borde på van-
lig svenska betyda att ingen av dem tills 
dess har hunnit få ”en hög andel” anställd 
och samtränad personal. 

Därför är det litet svårt att förstå ett både 
språkligt och sakligt något egendomligt be-
sked från Försvarsmakten: ”Större styrkor 

i form av manöver- och funktionsbataljo-
ner finns gripbara med anställd personal. 
Antingen med kontinuerligt tjänstgöran-
de eller vid höjning av beredskap enligt re-
geringen även med inkallad personal.” Det 
rimmar i varje fall inte med rimliga krav 
på användbarhet de närmaste åren och för-
svarsministerns önskan om redan ”här och 
nu” samtränade förband.

Försvarsmakten har försökt svara på 
frågor, och det är bra. Men gripbara för-
band? Näppeligen.

Författaren är ledamot av KKrVA.


