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Intentionerna är de rätta. Försvarsmak-
 ten behöver mer än kanske någonsin
 välutbildade människor. Med akademi-

seringen av officerarna har vi tagit steg
för att få nödvändig profil på framtidens
militära ledare. Om detta rådde stor sam-
stämmighet vid det seminarium ”Kompe-
tensförsörjning i Det Nya Försvaret”, som
den 10 maj 2004 hölls i IVA:s konferens-
center i Stockholm i regi av Kungl Krigs-
vetenskapsakademien.

Mycket behöver åtgärdas, det framgick.
Till kompetensdebatten hör dessvärre
också att Försvarsmakten obevekligt nal-
kas en omslagspunkt. Det gäller funktio-
ner som redan eller snart inte överlever på
nödvändig bredd för att man skall kunna
upprätthålla systemförmågan. Men den
mest dystra känslan av att det militära för-
svaret under pågående ominriktning be-
finner sig i allt djupare kris var åtminstone
vid detta tillfälle nedtonad hos de nära sjut-
tio deltagarna, företrädare för samhälls-
försvarets organ och från industrin, uni-
versitetsfolk och akademiledamöter.

En tydligare roll
I församlingen fanns också av allt att döma
ett kompakt stöd för ÖB Håkan Syréns
krav på att statsmakterna tydligt definie-
rar Försvarsmaktens roll vid såväl natio-
nellt försvar mot storskalig terrorism som
internationella insatser enligt EU:s nya
solidaritetsklausul.

Några nationellt och internationellt ak-
tuella frågor som i högsta grad belyser
befälets kompetens tycktes däremot inte
ha trängt fram till seminariet. Kompeten-
sen måste omfatta etik och moral. Sexuella
trakasserier eller brott mot krigets lagar be-
rördes dock endast vid ett tillfälle, detta
trots att i det senare fallet ÖB samma dag i
tidningarna sagt sig vilja granska hur det
svenska försvaret förebygger att det hos
oss någonsin skall förekomma tortyr av
krigsfångar eller omhändertagna civila.
Som det nu blev fick de närvarande nöja
sig med ett samtal om mer traditionella
kompetensfrågor.

Av vad raden av goda talare under en
hel dags sammankomst hade på hjärtat kan
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här endast återges brottstycken; ett rim-
ligt tilltaget utrymme i KKrVAHT medger
dessvärre inte verkligt fylliga referat.

Högkvarteret aktivt
Positivt var att denna gång Försvarsmak-
ten och särskilt högkvarteret spelade en
ovanligt aktiv seminarieroll. Om det nu
berodde på att de hade inspirerats av out-
tröttlige hedersledamoten Carl-Olof Tern-
ryds förberedelser, så hade i alla fall en rad
aktiva officerare i höga befattningar ställt
upp för en första lägesbeskrivning med den
uttalade avsikten att belysa frågor snarare
än besvara dem. Tonvikten låg på hur man
får fram bästa möjliga officerare, men från
flera håll inskärptes vikten av att vi ”här
och nu” förfogar över ett antal personellt
och materiellt uppfyllda truppförband. Vik-
ten av att vi har en och samma insats-
organisation både nationellt och interna-
tionellt hörde också till det som poängte-
rades.

Seminarieramen drogs upp av styres-
mannen Erik Norberg. Den gällde kraven
på officerarna, och i höst skall man sedan
diskutera hur kraven bäst tillgodoses. Vad
Försvarsmakten har betytt för det civila
samhället illustrerade denne arkivman och
historiker med synpunkten att läskunnig-
heten inte är ett resultat av 1842 års folk-
skolestadga. Långt dessförinnan gick
indelta soldater omkring och undervisade
allmogen. Ingenjörs- och arkitektutbild-
ningen skedde först inom det militära. Nu
får vi se vad det civila samhället kan föra
tillbaka till Försvarsmakten, avslutade Nor-
berg. Därmed angav han både dagens verk-

lighet och inriktningen av de följande
meningsutbytena.

Insatt insatsförsvar
Sverige har, som nye ÖB brukar säga, över-
gått från ett förrådsställt invasionsförsvar
till ett insatsförsvar. Härnäst gäller det om
det också kan bli ett insatt insatsförsvar,
det vill säga med gripbara förband. Som
förste talare erinrade brigadgeneral Jan
Salestrand, stf chef för GRO, grund-
organisationsledningen i högkvarteret och
i grunden flygare, hur världen förändrats
bara sedan det senaste försvarsbeslutet
2000. Det räckte med att påminna om
terrordåden den 11 september 2001, kam-
pen mot terrorn och Irakkriget. Sverige står
här inte utanför. Vi är alla med, sade Sale-
strand, som hade kallat sitt anförande för
”Ett Nytt Försvar i en ny tid”.

Den civila tekniska utvecklingen tar sta-
digt nya språng. Satellitövervakning ger
på ett helt nytt sätt informationer i realtid
och medger insatser av precisionsvapen.
För att bara ta ett exempel: våra anlägg-
ningar för flyget under jord, där Salestrand
själv hade varit med om besluten, är längre
inte säkra. Om framtida slagfält präglas av
ökad komplexitet, så gäller samtidigt att
samhällsutvecklingen har gått mot urba-
nisering och ökad sårbarhet.

Vi sägs ha lämnat det hotstyrda försva-
ret för det viljestyrda. Och vad vill vi? In-
för försvarsbeslutet i höst, FB 04, fann ta-
laren när det gällde regeringens hand-
lingsregler för försvaret att det är svårt att
vara politiskt tydlig. Bakom det numera en-
samma kravet på Försvarsmakten, att den
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skall kunna föra väpnad strid, finns i varje
fall de fyra tidigare uppgifterna om terri-
toriell gard, försvar mot angrepp, interna-
tionella insatser och krisbistånd till samhäl-
let kvar. I en mängd ”strategiska typsitua-
tioner” (STS) hanteras ”spårbarheten”
krav-förmågor-förband. Fredsframtving-
ade åtgärder, peace enforcement, är ut-
tryckligen en uppgift för den svenska för-
svarsmakten.

Likt flera följande föredragshållare up-
pehöll sig Salestrand särskilt vid ÖB:s tan-
kar om ett svenskt bidrag till EU:s nya sats-
ning på snabbinsatsberedda stridsgrupper
à 1 500 man. (Officerare som vill hänga med
talar förstås om ”battle groups”.) General
Syrén vill starta med en 750 man, en halv
svensk grupp, plus 300 man förstärknings-
personal. Kring 2008 tänker han sig att
Sverige ensamt skall svara för en grupp –
1 500 man plus 300. För traditionella freds-
insatser skulle vårt land parallellt kunna
bidrag med 500 plus 300 man. Försvarsmi-
nistern har hittills velat nöja sig med en
lägre ambition.

Talaren förutsåg också tuffa avväg-
ningar av den totala försvarsstrukturen i
en ekonomi utan politiska förutsättningar
för ökningar. ”Alla” ser fördelar med all-
män värnplikt som bas för frivillig rekryte-
ring av kontraktsbundna soldater, hävdade
han. En anmärkningsvärd uppgift: Sverige
nu är den enda nationen i Europa som inte
ser sin försvarsmakt som en resurs mot
storskalig terrorism!

Energisk och medryckande som alltid i
rollen av moderator liknade Ulf Wickbom
efter detta Försvarsmakten vid ett nystar-

tat företag med en rörig affärsidé och gans-
ka oklar produkt. Han tyckte att ÖB skulle
plocka ut delar ur försvaret och låta resten
avvecklas av en konkursförvaltare.

Under rubriken ”Organisation/system”
talade kommendör Thomas Engevall från
KRI, högkvarterets krigsorganisations-
ledning, om kompetenskrav utan att hem-
falla till teknikspråk.

När det gäller materiel måste vi 1) veta
vad vi vill ha och ställa krav, 2) veta vad vi
kan få och inte få, 3) kunna använda grejer-
na. Vi måste bli bättre på att utnyttja den
kompetens som finns (även utanför För-
svarsmakten).

Utbildningen måste säkra initiativkraft.
Att det oförutsedda kan hanteras snabbt
är nödvändigt. Även sådant som vi inte
vant oss vid måste klaras, sade Engevall
och nämnde besluten om nyanskaffning
av system under ubåtskrisen som ett ex-
empel; där följdes nog inte alltid upphand-
lingsförordningen. För att vara en attrak-
tiv partner måste Sverige bygga kompe-
tenstorn. Man måste utnyttja den kompe-
tens som redan finns. Vi kan inte ha spets-
kompetens på alla områden utan behöver
göra medvetna val och ändå vara tillräck-
ligt bra på andra områden. Det måste fin-
nas en framåtriktad del, men även en hög
användarkompetens ”här och nu”.

Bli duktigare
Dagens kunskapsnivå inom Försvarsmak-
ten är inte tillräcklig. ”Krav på individkom-
petenser, officerare, värnpliktiga” var titeln
på bidraget från Försvarsmaktens utbild-
ningsinspektör Bengt Axelsson. En grund-



6

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT

läggande fråga för honom var, som sig bör,
hur våra krigsmän kan bli ännu duktigare
än i dag. Ett självklart krav är att man måste
ta hand om alla personalkategorier.

Talaren definierade kompetens som kun-
skaper (utbildning, lärande), färdigheter
(övning) och vilja, som hade med person-
lighetsutveckling och livsstil att göra. Han
skilde på duglighet i yrket och i funktio-
nen och såg positivt på ”on the job-
training”. När det gäller vad som benämns
”kärnkompetens” är förändringshastighe-
ten låg, den sker snabbare ifråga om ”ge-
nerell kompetens” och snabbast för
”befattningskompetens”.

Ett viktigt redskap är omvärldsanalysen.
I Försvarsmakten måste man ta till sig nya
synsätt, ny teknik och nya uppgifter. Offi-
cerarna blir färre och mer specialiserade.
Men de måste kunna leda, ställa förband
till andra aktörers förfogande. Axelsson såg
framför sig ökat samarbete internationellt,
civilt-militärt, tvärsektoriellt och industri-
ellt. Vi har själva inte råd att göra misstag.

Nya kompetensområden är sådana som
säkerhet och riskanalyser och att kunna ta
beteendevetenskaper i anspråk. Man måste
förstå samband mellan verkan och motver-
kan (exempelvis asymmetrisk krigföring).
Ledarskapet måste utövas i förband och i
nätverk. Interoperabiliteten kräver att våra
chefer och staber är förtrogna med samma
ledningsnivåer som utomlands: divisioner,
brigader. Samtidigt måste Försvarsmakten
bli bättre på att ta vara på civil kompetens.
Vi skall bara ha officerare där officerskom-
petens är efterfrågad, hette det i en nyckel-
mening.

En rad nyckelord avslutade Axelssons

anförande: Flexibilitet (i utbildning),
förändringsbenägenhet (hos personal),
kvalitet (hos personal och i utbildning),
specialisering (den ene blir inte den andre
lik), ökad spännvidd (”datanörden” be-
hövs liksom ”fysdåren”), individanpassad,
”Just in time” och samarbete.

Hedersledamoten Jörn Beckmann be-
römde i en kommentar gjorda lysande teo-
retiska genomgångar. ”Men är allt så van-
sinnigt komplicerat i dag?” I sitt svar nämn-
de Axelsson bland annat behovet att träna
förband enligt nya metoder. Salestrand
gick in och vidhöll att den militära verk-
samheten är betydligt mer komplicerad än
tidigare med både bredare och djupare krav.
Vi är dåliga på att finna rätt kompetens vid
rätt tidpunkt, sade han.

Ledamoten Karlis Neretnieks, tidigare
rektor för Försvarshögskolan, FHS, vidhöll
att man inte skall göra livet alltför kompli-
cerat. Han tyckte att det fanns kunskaper
som måste tas igen och nämnde krigs-
stabstjänsten. Det finns överstelöjtnanter
som inte vet hur arbetet har fungerat. I dag
är förhållandena urusla, löd domen.

Ute på fältet
Till avsnittet ”Konsekvenser och utbild-
ning. Systemnivå/individnivå” bidrog
överste Berndt Grundevik med synpunk-
ter från fältet. Som chef för Livregementets
husarer i Karlsborg har han bland annat
ansvaret för arbetet på en luftburen batal-
jon och underrättelseverksamheten med
sensorer och förarlösa plan, UAV:er. I
Karlsborg finns också vårt enda fallskärms-
förband och SSG, den särskilda skydds-
gruppen; båda benämns numera Sveriges



7

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT

”specialstyrkor” (special forces).
Hur uppbyggnaden av den tidigare

nämnda stridsgruppen är tänkt hörde till
det som Grundevik beskrev. I botten lig-
ger en utbildning för alla på elva månader.
Med en direktrekrytering – ”det blå spå-
ret” – utbildas soldaterna i två perioder
före en tredje kontraktsperiod, efter vilken
de står i beredskap. Andra soldater utbil-
das längs ”det gröna spåret” för vanliga
insatsförband men kan under resans gång
växla upp till blå spåret och tjänst i strids-
gruppen (the battle group). Det slogs fast
att från och med plutonchefer skall befälet
utgöras av yrkes- och reservofficerare.
Värnpliktiga blir i en sådan organisation
specialister och gruppchefer.

Talaren talade om att leva efter krigets
krav. Han ville skapa ett nytt ”mind set”.
Han pläderade för ”stående förband”, väl-
övade, medverkande i internationell öv-
ningsverksamhet, materiellt uppfyllda och
med en genomtänkt personalförsörjning.
Han ville göra en mix av det bästa ur värn-
plikten och det bästa ur ett yrkesförsvar.
Övningar måste ske ”joint” med alla
försvarsgrenar inom en operativ ram.

Nu, när antalet PfP-övningar minskar,
gäller det att finna andra modeller. 350 av
Grundeviks soldater deltog för en tid se-
dan i en norsk övning. Efteråt hade 65 pro-
cent av soldaterna visat intresse för att
söka utlandstjänst (mot 26 procent för lan-
det i snitt).

Andre styresmannen Gustaf Welin kom-
menterade med att kalla förmågan att föra
förband för en ödesfråga. Han undrade om
det var så klokt att ta bort KB- och
plutonchefsvärnpliktiga. De borde finnas

kvar åtminstone som stf plutonchefer. Till
ett uppslag från auditoriet om att inbjuda
till internationella övningar på svensk mark
ställde sig Salestrand positiv.

Akademiskt försvar
Efter lunch lade FHS rektor Henrik Lander-
holm ut texten under rubriken. ”Aka-
demisering av officersutbildningen. Inter-
nationalisering”, på sitt sätt nog dagens
huvudämne. Engagerat talade han för rik-
tigheten av det egna fögderiet och åter-
kom samtidig brett till bakgrunden.

Akademiseringen är en nödvändig följd
av de slutsatser som dragits efter murens
fall. Förr var det sannolikt rätt att FHS fö-
regångare, MHS, Militärhögskolan var en
skola där tjänsten i fördelningsstab och
motsvarande staber drillades, sade Lander-
holm. Eleverna stöptes i samma form efter-
som formen fanns. Säkerligen hade mer av
ett vetenskapligt förhållningssätt befruktat
utbildningen redan då, men behovet var
långt ifrån lika akut som nu.

I dag står vi tack och lov utan fiende,
hette det. ”Denne har ju lamslagit svenskt
militärt tänkande sedan Hedenhös.” När
det inte längre gäller att omedelbart slå
ryssen, så är det ju egentligen en fantas-
tisk frigörelseprocess som startat, hävdade
talaren. Fokus har flyttats från försvar till
fredsfrämjande, från avskräckning till an-
vändning av militära förband med krav på
omedelbar kvalitet och beredskap; kanske
allra tydligast illustrerat av EU-konceptet
”battle group”.

Genom västvärlden går en trend hos
försvarsmakter att tillgodogöra sig alltmer
av kvalificerad civil kompetens och ut-
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nyttja marknadsmekanismerna i större ut-
sträckning än hittills. ”Åttiotalets världs-
kapitalistiska revolution har också nått
försvaret”, löd en tillspetsat lekfull land-
erholmsk formulering. Och mediernas allt
större roll före, under och efter militära ope-
rationer kan inte överskattas. Hur saker
uppfattas har ofta mer betydelse än hur de
egentligen är. Slutligen ställer jämställdhet
mellan kvinnor och män, liksom respekt för
och likabehandling av sexuella, etniska
och andra minoriteter, nya krav.

Allt sammantaget har, konstaterade Lan-
derholm, lett till en förändring av officers-
professionen och officersutbildningen.
Krigsvetenskapsmannen som utifrån ock-
så en teoretisk bas kan utveckla försvaret
och officersprofessionen träder fram, lik-
som militärdiplomaten med solid förståelse
för det politiska systemets sätt att fungera
nationellt och internationellt. Utbildningen
av krigsmän och av krigsvetenskapsmän
är två sidor av samma mynt. Försvarsmakt-
ens dimensionerande uppgift – förmågan
till väpnad strid – grundad på det moderna
krigets krav, står i centrum för båda.

De flesta andra jämförbara länder kräver
akademisk utbildning av officersaspir-
anterna eller ger sina officerare akademisk
utbildning. Akademiseringen – och så
småningom examensrätten (i kraft 2007?)
– hjälper FHS framåt. Här var Landerholm
glasklar: om den i något avseende skulle
krocka med krigarrollens krav på ledarskap
och hantverksskicklighet så får den vika.
Fast han hade aldrig sett någon sådan mot-
sättning och trodde att det förhöll sig pre-
cis tvärtom.

Akademiseringen är i första hand ett
verktyg, ett medel att uppnå högre mål:
självklart bättre förberedda officerare i
statsnyttans tjänst, löd en märgfull formu-
lering. Akademisk metod innebär att vi fak-
tiskt vet vad vi gör, hävdade Landerholm.
”Ad hoc och godtycke kan inte längre fro-
das i försvarsfamiljen.” Och han trodde att
också den fredstida stabstjänstens utred-
ningsarbete vinner på en utveckling av
metod och struktur.

Talaren poängterade vad som är officers-
utbildningens kärna: att utbilda krigsmän
till förmän på alla nivåer. Militär strategi
och säkerhetspolitik är till sin karaktär var-
ken mer eller mindre akademiska än strids-
teknik och taktik, slog han fast. ”Praktik är
inte mindre akademisk än teori.” I strävan
efter lagerkransarnas höjder” får man inte
låta ”eklövens ibland prosaiska realiteter”
glömmas bort.

Klart står att ”officerens exklusiva roll
att med kalkylerad risk för eget och under-
ställdas liv gå i strid med den oundvikliga
bieffekten att också ta andras ställer mycket
speciella krav”.

Och på ett mera jordnära plan: Svenska
officerare skall känna sitt eget lands militär-
geografi. ”Det tummar vi inte på”, sade
Landerholm. Samtidigt innebär kravet på
förmåga att uppträda tillsammans med and-
ra med samma metoder och samma militär-
teoretiska grund att NATO:s ”Guidelines
for Operational Planning” i stort sett er-
satt den gamla nationella bedömandemal-
len.

Med viss belåtenhet avslutade rektor
Landerholm på ett annat spår med att FHS
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redan i dag meddelar högskoleutbildning
med civila poäng i samverkan med andra
högskolor. Och sommaren 2005 sker utbild-
ningen i en skräddarsydd skolbyggnad på
Tekniska högskolans område, dit man flyt-
tar tillsammans med Utrikespolitiska insti-
tutet.

Anförandet utlöste en viss diskussion
om hur man hanterar olika ambitioner och
huruvida rekryteringsbasen kan breddas.
Ledamoten Ingvar Hellquist påpekade att
officerare utbildas att ingå i team, och le-
damoten Björn Zickerman aktualiserade
ÖB:s strävan att huvuddelen av officerarna
skall sluta vid 35 års ålder. Vad det får för
konsekvenser för FHS kompetenssatsning
är kanske för tidigt att bedöma.

Virtuellt i bandvagn
Förre brigadgeneralen Fhleming Christen-
sen, numera i Saab Training System, tog
vid med tankar om ”integrering av nya
teknologier”. Anförandet blev inte alls
hårdtuggat tekniskt som en eller annan
kanske befarade. Talaren diskuterade fram-
för allt kraven på personalen och materi-
elen i utlandsmissioner. Går vi ut med ex-
akt det som vi trott oss behöva och har
haft i beredskap? Det gäller att säkerställa,
validera och certifiera kompetens hos för-
bandet.1

Samövningsbehovet är stort, inte minst
i behovssammansatta förband, och det
finns oerhört litet tid. Med erfarenheter från
sin egen tid som bataljonschef i Kosovo

talade han om kraven på förband som be-
höver skifta mellan vakttjänst, hantering
av kravaller och strid. I förra årets Irakkrig
råkade USA ut för att otillräckligt utbildade
transportenheter oväntat råkade i strid
längs försörjningsleden. Och att amerika-
nerna inte var beredda på vad som sker i
dag är uppenbart.

Utbildning kan ske på platsen med
avancerat distribuerat lärande. Systemet
kan vara mobilt, det kan tas med, är robust
och utgör ingen logistisk börda. Realis-
tisk stridsträning kan åstadkommas. Skyt-
ten i pansarbandvagnen i Liberia kan när
som helst ta in i siktet och öva mot en vir-
tuell komplicerad målbild. I bataljonen i
Kosovo kan halva gruppen repetera kun-
skaper i skarp terräng med simulerad eld-
givning och simulerade omgivande trupp-
massor.

Talaren slutade med frågor kring NBF,
det nätverksbaserade försvaret, som dit-
tills anmärkningsvärt litet hade stått i fo-
kus. Här rör det sig om krav som ännu inte
har funnit sin lösning. Vilken form av an-
passning till det kommande systemet kan
man öva redan med dagens teknik? Frå-
gan kändes bli hängande i luften.

Om ”Modern pedagogik” berättade som
siste inledningstalare professor Berner
Lindström från Göteborgs universitet. Han
redovisade bland annat ett knippe tanke-
linjer om inlärandet. Dit hör behaviorismen,
en tanke där poängen föreföll att vara en
beteendeförändring, och konstruktivis-

1 Skapar Försvarsmakten verkligen förband med efterfrågad och internationellt anmäld förmåga?
Se Westerdahl, Fredric: ”Beredskapsförband till Kosovo – värderingar av stridsförmågan”,
KKrVAHT, 1. häftet 2004, s 94-111.
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men som ett individuellt utforskande. Vi-
dare finns den kognitiva teorin och den
sociokulturella teorin. Den senare föreföll
möjligen auditoriet vara den mest givande
som läran om deltagande, ett lärande som
alltid sker.

Mest pedagogiskt blev det kanske när
talaren diskuterade hur till exempel räknan-
det ändras när eleven har tillgång till en
kalkylator eller vad mobiltelefonen kan
betyda för lärandet. Liksom flera tidigare
talare hade Lindström flexibilitet som ett
honnörsord,. Han tryckte även på värdet
av variationens princip.

Ryssarna var först
Det var dags för en avslutande rejält tillta-
gen paneldiskussion, som inleddes med ett
förberett inlägg av forskningschef Gunnar
Hult från FMV, Försvarets materielverk.
Han utgick från Moores lag, enligt vilken
tekniska prestanda fördubblas var artonde
månad. Alltmer präglas tekniken av civila
drivkrafter. Militära specifikationer blir allt-
mer ovanliga. I USA har man till exempel
kunnat bygga ett helt F 16-plan med en-
bart civila komponenter.

Historiskt kan det vara intressant att
veta att de sovjetiska marskalkarna Gretjko
(1975) och Ogarkov (1982, 1984) var först
med att tänka i termer av NBF, dock med
insikten att landsmännen skulle komma på
efterkälken mot amerikanerna med deras
pengar och teknikutveckling. I det första
Tjetjenienkriget hade ryssarna i alla fall
använt precisionsvapen med lång räck-
vidd.

Beroendet av civila produkter demonstr-

erades hur som helst under Kuwaitkriget,
när amerikanska soldater fick bättre GPS-
utrustning från anhöriga än vad armén hade.

När det gäller svenska NBF – Demo 05,
06 – nämnde Hult fem scenarier: försvar
mot kryssningsmissiler, krigföring i stad,
manöverkrigföring, territoriell integritet
och internationella operationer. Intressant
är att de första fyra fallen snarast eller helt
har sin tillämpning i värn av hemma-
territoriet. Centralt och övergripande är
förstås att tekniken inte springer ifrån för-
mågan att hantera den.

I ett likaledes förberett inlägg gick pro-
fessor Gerry Larsson från FHS vidare på
NBF-spåret.

En fråga är hur man undviker mikro-
management av chefer som får insyn på
lägre nivå. Vidare: information ger makt –
man kan tala om egodrivna behov. Vem
styr och hur? Framför allt betonade tala-
ren tyngden i begreppet tillit. Förtroende-
prövning av informationsgivaren blir vik-
tigare än sakprövning av informations-
innehållet. Vad händer med befälsrätten när
två slags ledarskap uppträder samtidigt?
Det aktualiseras exempelvis av samverkan
utan befälsrätt i samhällsförsvaret. Och hur
får man moduler att snabbt fungera ihop?

Till skillnad från de tidigare nämnda fick
FOI:s forskare Niklas Granholm uppträda i
panelen utan förberedelser. Han tog bland
annat upp systemets korporativa drag och
tyckte mest tillspetsat att man med 750
insatsberedda soldater fick ut litet säker-
hetspolitisk effekt av 40 miljarder kronor.
Tanken på en stridsgrupp är god, men den
har kommit ”ganska många år för sent”.
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I panel och väggar
I den egentliga paneldebatten ville mode-
rator Wickbom få klarlagt hur man kunde
förändra, om det nu var så att gammal kun-
skap hade byggts in i väggarna. Axelsson
pläderade för en mycket mer aktiv karriär-
planering. Kan till exempel en persons kom-
petens, som inte längre behövs, användas
någon annanstans? Med ett nytt förbands-
utbildningssystem trodde han att man
kunde komma bort från ett utbildnings-
innehåll som satt fast i väggarna.

Det är viktigt att fastställa ambitioner,
ansåg Christensen – vi kan bli alltför teknik-
drivna. Risken finns att system trycks på
organisationen ovanifrån. Han föresprå-
kade en ”Network Enabling Capability”;
man utgår från vad man har i dag, och se-
dan kopplar man efterhand på nya saker.
Larsson tyckte att man skulle titta efter
lyckade resultat på andra håll.

Welin ansåg att man även på hans tid
hade fått fram kritiskt och fritt tänkande
officerare.

Beckmann efterfrågade en karriärgång
mitt i all kompetensen. Hur bibehåller man
övning i bataljon? Det är bra att tänka lo-
giskt men även att veta var karriärgången
kommer in.

Här tycktes enigheten rätt stor. Det är
aldrig fel med akademiska studier redan
under grundläggande befälsutbildning,
sade Axelsson. Men han talade också om
en övertro på skolsystemet och fann det
helt nödvändigt med ökade ekonomiska
medel till förbandsverksamhet. Engevall
gav understöd: vi måste ha förband som
övas kontinuerligt, materielen skall vara

uppfylld och brister snabbt åtgärdas. Frå-
gor om inriktning av utveckling och per-
sonalrotation hör till det man borde be-
svara i höst.

På något sätt präglas debatten litet av
att vi skjuter bredvid målet! Det var Neret-
nieks uppfattning. Vissa förband är alltid
bättre än andra därför att de har annor-
lunda chefer. Hela systemet måste inriktas
på att skapa denne ledare som tar ansvar
och är föregångsman.

Att behålla kompetensen på högre nivå
tedde sig viktigt för Salestrand. På ett sätt
som i dag har blivit ovanligt betonade han
att vårt försvar måste besitta en långsiktig
utvecklingsförmåga att möta olika former
av mer omfattande operationer riktade mot
Sverige.

Så står det ju också i styrande dokument.
Men man hör inte politiker betona den
delen av Försvarsmaktens uppdrag. Nå-
got hot sägs ju inte existera under över-
skådlig tid, och i övrigt är det internatio-
nella insatser som gäller. Salestrand upp-
repade att vi nalkas en omslagspunkt, där
ett steg kan vara en allians. Vad skall vi
annars välja bort: hemvärn, ubåtar, attack-
rollen?

Alla talar om insatsförsvaret, sade Zicker-
man kritiskt. ”Vad tror ni att jag höll på
med?” Även han tyckte att man måste välja
– och välja bort. Ett nytt moment fördes
in, när Grundevik talade om det saknade
tvåbefälsystemet. De som står ytterst på
linan, hur attraherar vi dem?

Maria Nyberg-Ståhl från Mitthögskolan
ville öppna debatten mot verkligheten. Stu-
denter väljer som de väljer, sade hon.
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Utbildningsplatser stämmer inte med
studenters önskningar. Axelsson påpekade
att man använder sig av djupintervjuer
och saknar heller inte sökande. Förbands-
chefer avgör själva vad som skall göras
för att intressera ungdomar. Försvarsmak-
ten borde ta större ansvar, tyckte Axels-
son.

Grundviks fråga om flerbefälsystem
fångades upp av Landerholm som medgav
att man i dag ”tryckte in alla i ett spår”.
Man måste pröva andra sätt, tyckte han.
Reservofficerare borde ha möjligheter att
snedda in i systemet. En företrädare i hög-
kvarteret för frivilligorganisationerna und-
rade hur deras grundkompetens bäst ut-
nyttjas.

Mot slutet blev det nog bristerna mer
än möjligheterna som diskuterades. Da-
gens försvarsmakt påminde Granholm om
realsocialismen, där lyckoriket alltid skulle
komma om tio år. Mot visionen om framti-
den måste faktiskt ställas vad vi behöver i
dag. ”Dagens människor betalar för att få
sin egen säkerhet tillgodosedd.”

Vi har en obalans och är inte tillräckligt
bra, vidhöll Granholm. Om man tar bort
ledningsnivåer väljer vi bort att vara med i

högre viktklass internationellt. Är besluts-
fattarna medvetna om vad de håller på med?
Ledamoten Magnus Haglund fann att man
hade talat för mycket om utbildnings-
organisationen. Försvarsmakten har för-
band, bedriver militär verksamhet och är i
grunden inte en utbildningsorganisation,
sade han strängt.

Entusiasmera er!
Det var dags för Ternryds avrundning.
Han underströk att en avsikt med kompe-
tensseminariet hade varit att väcka intresse
hos det civila samhället. Det var bland an-
nat därför som han hade velat ha med när-
varande universitetsrepresentanter. Entu-
siasmera er, sade han, och tänk: är det nå-
got vi kan bidra med, vid nästa semina-
rium till att börja med?

Mitt i all tekniken ansåg Ternryd att han
hade fått respons på frågan om människan i
försvaret. ”I dag har vi diskuterat var vi står.
Nästa gång gäller det hur vi kan hjälpas åt!”
Höstmötet sker den 19 oktober. Men vem
vet? En trestegsraket är inte utesluten. Vå-
ren 2005 hålls en internationell konferens om
militär kompetens, om Ternryd får som han
vill. Och så brukar det bli.
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Academic proficiency was rare among the
Swedish military up to the end of the 20th
century. This was true of all Nordic defence
establishments. The system seems to have
worked out very well during the time when
the military task was one of defending na-
tional territory against an enemy attack.
Only big nations with undertakings abroad
had need of a more complex education of
their military leaders.

 Today the demands on the military have
changed substantially even for small
countries. With a rapidly developing new
military structure, in a changed internation-
al environment, they will have to cope with
a whole range of tasks, from taking part in
peacekeeping or peace enforcement ope-
rations to crisis management and fighting
terrorism at home or abroad. There is a
growing need for broadened competences.

This in turn has compelled military schools
and academies to establish a new curric-
ulum for officers, especially those in their
mid-careers.

How to meet the demand for academic
competence, in Sweden sometimes referred
to as ”academisation”, was the subject of
a seminar held in Stockholm on 10th May
hosted by the Royal Swedish Academy of
War Sciences.

Seminar participants were given an idea
of the interface between military men and
civilians. There was much discussion
concerning how modern man is to handle
new technology such as Network Centric
Warfare. The debate also showed that
whatever new abilities military men acquire,
there is no change as far as an officer’s
main task is concerned – that of leading
units of men in battle.

A Seminar on”Supplying Competence in the Modern Armed Forces.” Rep-
ort by Senior Editor Olof Santesson

Summary

Getting Competent Officers


