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särskilt flygstridskrafterna har hit-
tills, enligt anmälarens mening, blivit ge-
nomlysta vetenskapligt inom ramen för 
forskningsprogrammet FOKK. De båda 
övriga försvarsgrenarna har i mindre ut-
sträckning blivit föremål för vetenskapli-
ga arbeten, varför det är desto mera gläd-
jande att ledamoten Carl Björeman med 
boken Var vi redo? Svenska armén under 
kalla kriget har såväl gått igenom källor-
na liksom gjort de värdefulla egenanaly-
ser som bygger på en mer än fyra decen-
nier lång karriär, varav många år i centrala 
befattningar. 

Björeman representerar en i dag nästin-
till obefintlig skara officerare som engagerar 
sig i försvarsdebatten och offentligt fram-
träder med egna underbyggda meningar i 
syfte att ge en rent professionell militär syn 
på olika säkerhetsrelaterade problemställ-
ningar. i hans fall handlar det om ett tids-
mässigt mycket långt och engagerat delta-
gande i försvarsdebatten. En av de ytterligt 
fåtaliga efterföljarna till Björeman är leda-
moten johan Wiktorin som på kort tid, ef-
ter att ha lämnat Försvarsmakten, blivit ett 
namn i den säkerhets- och försvarspolitiska 

debatten. sammantaget en ytterligt märklig 
nedåtgående trend/tendens givet pågående 
akademisering av officersprofessionen som 
rimligen borde ökat engagemanget för en 
underbyggd debatt syftande till att trovär-
diggöra sakliga militära ståndpunkter i dis-
kussion, debatt och analys kopplat till sä-
kerhets- och försvarsrelaterade frågor. 

Cementerad försvarsstruktur
Föreliggande bok av Carl Björeman ifråga-
sätter det kalla krigets försvarsmaktsstruk-
tur liksom den idémässiga grunden för för-
svarets förande i händelse av ett militärt 
angrepp på vårt land. således det militä-
ra maktmedlets ändamålsenlighet som ett 
verktyg för politiska vägval. Författaren 
påvisar hur vår officiella neutralitet i sin 
praktiska militära tillämpning, såväl avse-
ende krigsplanläggning som övningsmäs-
sigt var tämligen ensidigt inriktat österut 
och då mot sovjetunionen. 

utvecklingen under hela den period som 
omspänner det kalla kriget kom i allt vä-
sentligt att styras av de tankegångar som 
låg till grund för 1948 års försvarsbeslut, i 
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vilket principen om ett försvar utan luck-
or, eller uttryckt med andra ord, ett stor-
maktsförsvar i miniatyr, kom att bilda ram 
för tänkandet. således en försvarsmakts-
struktur som är långsiktigt möjlig enbart 
om tillförseln av ekonomiska resurser står 
i paritet med kostnadsfördyringarna inom 
särskilt det militärtekniska området, vilket 
med rådande stora volymer var utopiskt. 
(resultatet blev också en långsiktig kva-
litativ urholkning som ledde till likaledes 
successivt reducerad försvarseffekt. onö-
digt-samma sägs i nästa stycke/Os) 

Arméns tillbakagång
Den svenska armé som kunde ställas på 
fältfot vid krigsslutet 1945 var imponeran-
de. En successiv utbyggnad under krigsår-
en och en omfattande utbildnings- och öv-
ningsverksamhet hade skapat ett kraftfullt 
militärt instrument som tillsammans med 
marinen och flygvapnet skapade rimliga 
förutsättningar för att vara ett stöd för den 
förda politiken i orostider. 

att vidmakthålla denna arméorganisa-
tion kvantitativt och kvalitativt skulle vi-
sa sig vara en omöjlighet där de ekonomis-
ka realiteterna efterhand kom att urhol-
ka krigsförbanden såväl materiellt som ut-
bildnings- och övningsmässigt. Exempelvis 
blev de goda intentioner som fanns i Vu 
60, ett närmast idealt utbildnings- och re-
petitionsutbildningskoncept för en stor 
värnpliktsarmé, en uppryckning av det 
kortvariga slaget, varefter begränsade eko-
nomiska resurser åter resulterade i tillba-
kagång. Knappast märkligt då den största 
konkurrenten till försvarssatsningarna var 
uppbyggnaden av det svenska välfärdssam-
hället.

Dominerande hotbild under hela det kal-
la kriget var en storskalig sjöinvasion med 
åtföljande satsningar på fjärrstridskraft er-

na, främst flygvapnet. Konsekvensen blev 
att armén missgynnades resursmässigt. 
Detta i en situation där de reella förutsätt-
ningarna hos sovjetunionen för en brett 
upplagd invasion över havet var ytterligt 
tvivelaktiga, medan däremot möjlighe-
terna till ett överraskande inlett angrepp 
främst med luftlandsättningsförband och 
flyg stridskrafter ökade, samtidigt som den 
möj ligheten underskattades i svensk krigs-
planläggning. Ett trovärdigt försvar mot 
kuppartade angreppsmetoder förutsätter 
en kvalificerad markstridskomponent som 
mycket snabbt kan komma till verkan jäm-
te ett luftförsvar som sammantaget kan 
säkra ett modernt samhälles allt känsligare 
funktionskedjor. 

Ologiska lösningar
Ett försvar mot mera överraskande inledda 
angreppsmetoder handlar för försvararens 
del om styrka ”här och nu” och skulle ha 
krävt omfattande strukturella förändring-
ar av Försvarsmakten, något som varken 
ansvariga politiker eller militärer önskade. 
Den etablerade balansen mellan försvars-
grenarna levde vidare, i stort sett i orub-
bat bo. annorlunda uttryckt så handlar 
det om ett blundande för militärstrategis-
ka och operativa realiteter vilket är ett his-
toriskt återkommande och belagt fenomen 
grundat på stora byråkratiers oförmåga till 
nytänkande och förnyelse, de svenska dito 
uppenbarligen ingalunda i avsaknad av 
förmåga till cementering av uppfattningar 
liksom koncept. 

Carl Björeman påvisar i boken framväx-
ten av ”ställföreträdande lösningar”, näm-
ligen sådana som inte var motiverade av 
renodlat militära skäl. Bakom framväxten 
av det militärindustriella komplexet fanns 
militära motiv men också starka industri- 
och sysselsättningspolitiska bevekelsegrun-
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der. Flygindustrins behov av att snabbt om-
sätta de allt dyrare stridsflygplanen konsu-
merade resurser som försenade och många 
gånger uteslöt förnyelse för andra strids-
kraftslag. Bland annat mot den bakgrun-
den kan svårigheterna med upprätthållan-
det av ett trovärdigt värnpliktssystem ses. 
Författaren noterar att tanken om ett för-
svar utan luckor var en given vinnare för 
försvarsindustrin, men för armén var detta 
inget annat är långsiktig ättestupa. 

retoriken från beredskapsåren föränd-
rades påfallande lite under de fyra de-
cennier som förflöt sedan 1948 års för-
svarsbeslut medan däremot innehållet, 
Försvarsmaktens hårda kärna, i form av 
förbanden, uppvisade högst skiftande kva-
litet. satsningarna på en inhemsk svensk 
flygindustri uppnåddes genom samför-
stånd om den socialdemokratiska försvars-
politiken, skriver Carl Björeman. 

Författarens recept för ett svenskt för-
svar under den epok som avhandlas är en 

tyngdpunkt på markstridskrafter omfat-
tande brigader med stor strategisk och ope-
rativ rörlighet, samt ett yttäckande territo-
rialförsvar, där behovet av fjärrstridskrafter 
skulle varit väsentligt mindre. Författarens 
svar på frågan om det militära försvaret 
var ett trovärdigt stöd för den deklarerade 
neutralitetspolitiken är ett entydigt nej. 

Lärdomar 
möjligheterna för småstaten att innehålla 
en militär organisation utan luckor är uto-
pisk. Ännu mer så idag än under den epok 
som Carl Björemans bok omfattar. För re-
censenten ger en läsning av boken upp-
hov till två tämligen uppenbara slutsatser. 
Den första är att det i dag säkerhetspoli-
tiskt handlar om behovet av att konkre-
tisera den ofta förekommande sentensen 
att svenskt försvar sker tillsammans med 
andra. uttryckt med andra ord krävs för 
trovärdighet och substans militärstrategisk 
och operativ samplanering med de länder 
som vi önskar ett samarbete med. 

Den andra slutsatsen är behovet av ett 
nytänkande omkring försvarskoncept som 
inte utgår ifrån nedbantade varianter av 
de strukturer och kapaciteter som bygg-
des upp under det kalla kriget. För arméns 
del är behovet av att studera andra kon-
cept än de som bygger på det napoleonska 
militärparadigmet uppenbart. således att 
hitta strukturer som inte bygger på teknik-
intensifiering av de befintliga strukturerna 
utan i stället att finna sådana som bygger 
på de möjligheter som ny teknik skapar – 
och detta nära kopplat till vilka möjlighe-
ter och begränsningar som utgår ifrån hu-
mandimensionen. 

recensenten är överstelöjtnant, ledamot av 
KKrVa och redaktör för dess Handlingar 
och Tidskrift.


