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TIDSKRIFT
Debatt

Norrmännen har vad de kallar stor-
övningar. Årligen sker manövrer i
Nordnorge i högre förband. Det är

vad som egentligen finns kvar av NATO:s
en gång för inte så länge sedan vidlyftiga
militära övningsverksamhet i Västeuropa
inom ramen för mark- och luftstrid. Här kan
Norge medverka med sin 6. division med
underställda enheter. Med rätta tycker våra
västliga grannar i gengäld lite synd om
oss, och finländarna undrar över hur vi
tänker oss vårt försvar.

Ty vi har praktiskt taget ingenting
längre att bidra med till förkovran på hög-
re militär nivå av det som förr övades i lan-
det. Sverige har visserligen försett sig med
en militär insatsledning, OPIL, som irrat
omkring i väntan på en slutlig boning. Men
i övrigt har det mesta raserats eller håller
på att försvinna.

Militärområdena har avlösts av militär-
distrikt med rudimentär förmåga att leda
några fältförband. Kanske, som det har
sagts i debatten, behövs inte heller dessa
i en försvarsmakt som krympt till oigen-
kännlighet i varje fall för arméns del. Dock
upprätthåller de en viss stabstradition.

Ett land utan högre förband

av redaktör Olof Santesson

Härordningen – vilket ironiskt ord numera
– rymmer också än så länge en division
och fyra brigader. Allt talar dock för att de
även i det högsta försvarsalternativet (40
miljarder plus 3) försvinner under åren ef-
ter höstens försvarsbeslut, FB 04. I stället
talas om stridsgrupper, mindre än brigader
och förmodligen inspirerade av tankar inom
EU på hur det nya gemensamma försvaret
skall organiseras.

Skall det här också ske som ett ofrån-
komligt offer på teoretikernas altare? Folk
som tar del av vad Försvarsmakten håller
på med skakar på huvudet. Man kan tycka
att även i dagens Sverige en sådan för-
ändring bort från det relativt inarbetade
tarvar mycken eftertanke.

Varför, i tider då ett nätverksbaserat
försvar, NBF, skall bli den nya melodin,
hålla fast vid organisatoriska storheter med
rötter i sjuttonhundratalet? Ja, kvar står
att arbetet inom dessa taktiska staber har
vidmakthållit förmågor hos generationer av
officerare att praktisera sitt kunnande uti-
från stridens krav, så som de förmådde att
tolka dem.

Ambitiöst doktrinarbete har bedrivits
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inom högkvarteret. Försvarshögskolan
flyttar fram sina positioner som militärt
universitet. Det nya ämnet krigsvetenskap
verkar storstilat upplagt, men vi får nog
officerare vilkas kvarlevande historiska
kunskaper mer hämtats från Kursk och Irak
än från försvaret av Jämtland eller Skåne.
Snart försvinner även de sista lärarna med
egna erfarenheter av att arbeta i större sta-
ber. Vad skall de kunna lära ut, nu när allt
går ut på att vi på något sätt skall behålla
kompetensen även om vi blir av med de
stridande trupperna?

Den nye överbefälhavaren Håkan
Syrén har väckt uppmärksamhet genom att
själv ifrågasätta värdet av de svar han har
gett på politikernas frågor. Ifall vi skall
kunna svara upp mot omvärldens krav på
svensk militär medverkan i fredsopera-
tioner krävs stora förändringar av hittillsva-
rande urspårade processer. För första
gången signaleras avskedanden av äldre
officerare på grund av arbetsbrist.

General Syrén pekar på nödvändighe-
ten att reformera sådant som personal-
rekryteringen (i riktning mot en kontrakts-
anställd stomme efter fullgjord värnplikt),
officersutbildningen (med fler korttids-
anställda) och vapenbeställningar (för-
längning av leveranstider för att medge
utrymme för introduktion av nya system
m m).

Försvarspolitikerna antyder numera
själva faktiskt missnöje över sakernas till-
stånd inom Försvarsmakten. En egen ut-
redningsman har pekat på bristen på utlo-
vade förband. Varför får vi så litet för 40
miljarder, klagas det. Men det finns skäl

för tvivel på vad som kan åstadkommas av
politiker som strängt taget har fått sitt
gamla fögderi underkänt. Till sist handlar
det om kanske smärtsamma omfördel-
ningar, där ingen iver skymtar, kanske inte
heller inom Försvarsmakten i stort.

Man kan undra litet över hur det digra
materialet i ÖB:s underlag inför nästa
försvarsbeslut trots allt kan andas viss till-
tro i förväg till att vi kan få meningsfulla
övningar inklusive i högre förband.

Värnpliktskontingenter som rycker ut
har tillägnat sig en viss förmåga att fung-
era i kompanis och en del gånger även i
bataljons strid (åtminstone med egna va-
pensystem). Resultaten varierar rimligen,
många berömmer särskilt vad överste An-
ders Emanuelson åstadkommer med P 7 på
Revingehed.

Är det då så viktigt att man också kan
hantera exempelvis brigads strid med nå-
got så när fulltaliga enheter, för att inte
tala om en armédivisions strid inom ramen
för jointness (flyg, amfibie etc)? Ja det är
det, om vi menar något med allt talet om ett
kompetensförsvar.

Förmåga till väpnad strid, som politik-
erna sent omsider tycks vilja framhålla som
försvarets kärnuppgift, den är inte frågan
vad den enskilda skyttegruppen eller
plutonen kan göra, hur viktigt detta än är.
Det är beklagligt om högkvarteret inte har
ansträngt sig – eller ens velat – nita fast
för statsmakterna att väpnad strid handlar
om så mycket mer.

Här gäller det att i en modernt sårbar,
alternativt tvärtom primitiv, miljö förena det
klassiska paret eld och rörelse i ett så högt
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stridstempo som de gamla lärofäderna inte
i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig.
Utan officerare trygga i sin kompetens som
chefer för olika slags stridande bataljoner
får vi svårt att samla, träna och leda så-
dana behovssammansatta förband som nu-
mera anses komma att efterfrågas interna-
tionellt.

Sanningen är den att vi i Sverige har
hamnat i ett läge, där väpnad strid av mer
kvalificerat slag inte längre står på program-
met. Om lägets allvar – om ett försvar i
utförsbacken – vittnar många inifrån, me-
dan de som mest valt att bli propagand-
ister inte ger oss någon vägledning om sa-
kernas tillstånd.

Mycket kan uträttas i spelhålor och
förnämliga anläggningar. Man kan komma
ett gott stycke med s k distribuerade och/
eller simulerade övningar. Staber och för-
band kan sitta kvar i fredskvarter till lägre
kostnader, kaderförband kan utnyttjas,
plutoner kan i vissa lägen representera
t o m brigader, exempelvis när det gäller att
få realistiska mått på tiden för orders fort-
plantande och för förflyttningar i terr-
ängen. Men som åtminstone yrkesoffice-
rare i alla tider har vetat: först när det är
verkliga fulltaliga förband med sätts sta-
ben och ledarförmågan på prov.

Förbanden kör vilse, folk blir trötta,
olyckor inträffar, maten kommer inte fram
– det är sådant som prövar de ansvarigas
kompetens. För att inte tala om den osä-
kerhet (Clausewitz ”friktion”, ”krigets
dimma”) och/eller det slags asymmetriska

strid som våra officerare behöver lära sig
att räkna med.

Vi skall förstås inte sentimentalisera
om flydda tiders repförband. Av amerikan-
ska diplomatrapporter från 1960- och bör-
jan av 1970-talet, citerade i Rolf Ekéus sä-
kerhetspolitiska utredning, framgår en
stark misstro till att Sverige skulle ha kun-
nat ställa en användbar fältarmé på fötter
efter allmän mobilisering.1

Överste Anders Carell ställde vid ett
avdelningsmöte inom Krigsvetenskaps-
akademien frågan om vi egentligen hade
några fungerade repförband; rimligtvis
tänkte han då på den senare kalla krigs-
perioden. Kvar står att även halta och lytta
förband ändå gav svenska officerare möj-
ligheter till truppföring och planläggning
av samlade stridsinsatser på slagfältet. Vi
hade en rad duktiga stabsmedlemmar. I dag
är de ute ur Försvarsmakten eller på väg
att pensioneras.

Inför försvarsperioden 2005–2007 kan
det i papperen stå sådant som att armén
kommer att bestå av cirka åtta mekanise-
rade bataljoner, tre artilleribataljoner, tre
luftvärnsbataljoner, en luftburen bataljon,
en amfibiebataljon m m, tre säkerhets-
bataljoner, ingenjörförband, militärpoliser.
Det låter fullt tillräckligt för att skapa för-
utsättningar för även svenska storövning-
ar, kan man tycka.

Tills vidare finns de här förbanden inte
annat än i form av de inneliggande värn-
pliktiga som under ett kort slutskede av
sin utbildning bildar fältförband. Och när

1 Fred och säkerhet. Svensk säkerhetspolitik 1969-89, SOU 2002:108, s 631-638.
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den värnpliktige rycker ut ”säger vi hej
och tack för att aldrig använda honom el-
ler henne igen, utom mer eller mindre i un-
dantagsfall”, som general Syrén i samband
med sitt tillträde som ÖB själv har formule-
rat saken.2 Försvarsmakten beslöt sig näm-
ligen för ett antal år sedan för att helt so-
nika upphöra med att krigsplacera solda-
ter. Flera tiotusentals svenska värnpliktiga
har således försvunnit ur verksamheten. I
bästa fall har man sparat några register över
vilka befattningar de skulle kunna förvän-
tas ha kompetens för.

I onådens år 2004 börjar Försvarsmak-
ten åter krigsplacera soldater. Men man
kan svårligen tro att det gäller mer än
mindreparten av de förband som kommer
att finnas i orderverket. Närmare bestämt
är det föga troligt – och kanske heller inte
meningsfullt – att krigsplacera personal i
mer än de förband som klassas i förbands-
grupp 1 och möjligen 2. Bataljoner i grup-
perna 3-5 tar upp till fem år  att fylla upp
och förse med förbandsmateriel.

Årliga slutövningar av inneliggande
värnpliktiga i all ära, utan repförband blir
det för litet att öva med i någorlunda skala,
i en större struktur. Endast enheter med
krigsplacerad personal kan någorlunda
snabbt återinkallas för fortsättnings- eller
repetitionsutbildning. Även knappa peng-
ar måste avdelas för att göra detta till en
realitet. Att så sker är helt avgörande för
om vi över någon större del av året skall
ha en skymt av den grundläggande för-
svarsförmåga som politikerna har bestämt
– men aldrig definierat.

Att ÖB Syrén vill skapa nya förutsätt-
ningar för Försvarsmaktens meningsfulla
överlevnad möter bred uppskattning i de
egna leden, rimligtvis också inom t ex Kungl
Krigsvetenskapsakademien. Hans önske-
mål om en beredskapsstyrka på 2 000 man
är ett gott exempel på offensivt tänkande.

Man förstår att generalen samtidigt
känner ett ansvar för personalens välmå-
ende. Den måste känna sig göra något
meningsfullt. Men språkbruket bekymrar.
Generalen kontrasterar den gamla För-
svarsmakten som ”förrådsställd” mot da-
gens ”insatsförsvar”. Hur länge skall hög-
re officerare idissla detta insatsbegrepp,
som faktiskt är ägnat att slå blå dunster i
svenska folket. Vårt försvar blir inte sma-
lare och vassare, det har blivit smalare,
punkt. Insatser – det kan 2004 bara den
kontraktsbundna bataljonen för freds-
insatser respektive, under korta tider av
året, värnpliktiga under grundutbildning
svara för.

Omvärlden kan inte gärna tro att vi har
mer än vi har. I dag är det just beredskap
och förmåga till snabba insatser som står
på önskelistan. Att vi kan erbjuda en me-
kaniserad bataljon är många gånger en ut-
gångspunkt för att över huvud taget kom-
ma ifråga för militära bidrag utomlands. Vi
måste förstås också värna om dem som har
skaffat sig erfarenheter av att arbeta i in-
ternationella staber. Anders Brännström
blir en värdefull tillgång efter sin tid som
brigadchef i Kosovo.

Men andra officerare – hur många av
dem skall vara efterfrågade som stabsmed-

2 Försvarets forum nr 1/2004.
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lemmar i ledningen av internationella
missioner utan ringaste erfarenhet av att
arbeta i och leda högre förband? Man
måste nog visa sig kunna dansa för att bli
uppbjuden. Med landet stående utanför
NATO har svenska officerare ingen själv-
klar ingång i internationellt operativa sta-
ber. En profession måste återerövras om vi
skall ha en försvarsmakt alls värd namnet.

Svenska förband har börjat samöva

med finländska enheter. Här måste vi för-
söka gå vidare. Och var få erfarenheter av
att verka i högre förband, innan det är för
sent? Låt oss hoppas på mer av grann-
sämjan. Chansen måste tas att se om vi
kan få komma med i stabsbefattningar i
storövningarna i Norge. Där skulle svens-
ka officerare i bästa fall åter lära det som
aldrig borde ha glömts, det som bara inte
fick glömmas.

Summary

A Country of Small Units

by Senior Editor Olof Santesson

During the Cold War Sweden had quite a
substantial army, some 800 000 men. Re-
serve battalions were, on a fairly regular
basis, called up for refresher courses.
Many of these units were somewhat
improvised and certainly not first class.
But their existence gave staff officers
plenty of opportunities to train within a
big-unit structure.

 The army emerged from the Second
World War with a superstructure of three
army corps and ten (infantry) divisions
plus other units (armour, etc). The ten field
divisions remained for decades, while re-
gional military districts took over corps
duties as joint commands.

 In the present defence structure, ope-
rations are the responsibility of a single

command within the Swedish Armed
Forces Headquarters. In the field, a sole
remaining army division and its handful of
brigades will, in all probability, during the
next defence period (2005–2007), be
abolished in favour of mechanised groups.
Sweden will then become a nation of only
small units.

 At the same time there have been no
refresher courses for several years and no
reserve battalions organised. As a con-
sequence, professional staff work of the
former order is lacking in the Swedish
defence forces. In this article it is therefore
argued that we are endangering Swedish
participation at higher levels in internation-
al operations.


