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TIDSKRIFT
Debatt

Vad menar karln? Frågan inställer 
sig efter överstelöjtnant Gunnar 
Magnussons angrepp på mig i 

förra numret av tidskriften.
Magnusson klagar över debatten kring 

det nya insatsförsvaret. Det är enligt Gun-
nar Magnusson en ”mycket förvirrad och 
osaklig debatt. Det är som funnes det en 
blind fläck. Sifferexercisen runt antalet 
förband som organiseras i jämförelse med 
hur många det var för tio, eller för den 
delen, fem år är många gånger helt ryckt 
ur sitt sammanhang.” 

Det står alltså illa till.  Vilka är då dessa 
oförstående individer som ägnar sig åt ir-
relevant ”sifferexercis?” Här anger Gunnar 
Magnusson ett enda namn.

Det är jag som bevärdigas ett omnäm-
nande i fotnoten: ”Se bl a Mikael Holm-
ströms artiklar i saken i Svenska Dagbla-
det. Man undrar i vilket årtusende nämnde 
Holmström befinner sig i.”

Därefter följer Gunnar Magnussons diag-

nos: ”Den blinda fläcken förmår till synes 
inte att uppfatta att Försvarsmakten idag är, 
och skall vara, en helt annan försvarsmakt 
än igår”.

Detta är med förlov sagt rent nonsens. 
Som försvarsreporter sedan 1989 och 

säkerhetspolitisk reporter i Svenska Dag-
bladet sedan 1991 har jag skrivit en lång 
rad artiklar som skildrat omvälvningarna 
i vårt närområde.

Den större artikeln om försvaret i Svens-
ka Dagbladet där jag främst jämfört dagens 
och gårdagens försvarsmakt publicerades 
inför försvarsbeslut 2004.1

Den inleds med meningen: ”Riksdagens 
försvarsbeslut innebär att 96 procent av 
det gamla invasionsförsvarets numerär 
skrotats när beslutet är genomfört 2007”. 
Men artikeln fortsätter sedan raskt in på 
orsakerna redan i tredje meningen med 
orden:

”Ända till 1990 låg Sverige mitt emellan 
försvarsallianserna Warszawapakten och 

Rent nonsens om allvarliga frågor

av redaktör Mikael Holmström

1  Holmström, Mikael: ”Bantning ger stort manfall. Nya insatsförsvaret kan bara mobilisera 31 500 man”, 
Svenska Dagbladet 2004-11-28.



108

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

4-2006 4-20064-2006

NATO. Vi hade ett starkt neutralitetsför-
svar och var i praktiken Nordens regionala 
stormakt. Sovjetunionens fall 1991 och 
vårt eget EU-inträde 1995 ritade om den 
politiska kartan. I år blev våra EU-bröder 
Estland, Lettland, Litauen och Polen även 
NATO-länder” i praktiken ett skydd i öster. 
Att det gamla invasionsförsvaret skrotas 
är logiskt.”

Här finns alltså just det ”rätta samman-
hang” och den logik som Gunnar Magnus-
son påstår inte redovisas.

Naturligtvis finns inte i varje dagstid-
ningsartikel utrymme för en säkerhetspo-
litisk exposé. Men där sidutrymmet tillåter 
sätts förändringarna av försvaret in i sitt 
sammanhang. I en artikel 17 juli 2006 i 
Svenska Dagbladet stod att läsa: ”I dag är 
Sverige med i EU. Sovjet är upplöst och 
balter och polacker är NATO-medlem-
mar. Vår beredskap är därför den lägsta i 
modern tid.”2

Jag överlåter läsaren att avgöra vem som 
möjligen lider av ”en blind fläck”, för en 
”osaklig debatt” eller odlar myter, jag eller 
Gunnar Magnusson?

Angreppet på mig är extra egendomligt 
eftersom Magnussons artikel i övrigt har 
ett seriöst anslag. I själva verket är likheter-
na mellan våra bedömningar i många fall 
slående, t ex av de höga betyg som svenska 
utlandsinsatser får internationellt.

Så varför detta hugg mot mig och Svens-
ka Dagbladets rapportering? Det ligger 
nära till hands att tolka Magnussons utbrott 

som en reaktion på en helt annan artikel i 
denna tidskrift. Nämligen av ledamoten 
Olof Santesson som i ett debattinlägg3 i 1. 
häftet 2006 också nämnde min verksamhet 
men slog an helt andra tongångar.

”Bristen på vederhäftiga myndighetsbe-
sked efter omläggningen till insatsförsvar 
hindrade förstås inte en viss debatt. Här 
har Svenska Dagbladets reporter Mikael 
Holmström haft lite av vägröjarens roll”.

Uppenbarligen är det här skon klämmer. 
Jag har nämligen för Svenska Dagbladets 
läsare alltsedan försvarsbeslutet 2004 
försökt få fram besked om vilka förband 
som Sverige egentligen kan ställa på fötter. 
Både hemma och internationellt.

Det är av intresse för oss som medbor-
gare men också som skattebetalare. Vårt 
bidrag, vår input, på nusvenska, är bety-
dande. Vi betalar i år 39 miljarder kr till 
försvaret. Det motsvarar 5 570 kronor per 
vuxen svensk. Det är inte småpotatis precis, 
mer än dubbelt så mycket som de 2170 kro-
nor per år vi i snitt betalar till polisen.

Föreställ er att landets justitieminister 
år 2004 presenterade en stor polisreform 
– men på presskonferensen kunde mi-
nistern inte svara på hur många poliser 
reformen innebär. Eller att rikspolischefen  
– varken då eller ens 2006 – på rak arm 
kunde säga hur många poliser han kan få 
ut på gator och torg. Skulle det tolereras 
inom rättspolitiken? Knappast.

Inte desto mindre har det varit precis så illa 
inom försvarsministerns och ÖB:s fögderi. 

2   Holmström, Mikael:  ”Inget mobiliseringsförråd kvar ”Svenska Dagbladet 2006-07-17
3 Santesson, Olof: ”Frågan om var förbanden finns. Vad högkvarteret länge inte ville prata om”, KKrVAHT  

1. häftet 2006
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I försvarspolitiken gäller uppenbarligen en 
annan måttstock. Inte heller oppositionen 
har förefallit nämnvärt intresserad av hur 
mycket försvar vi får ut för skattekro-
norna.

Vad blir egentligen effekten, output, av 
våra 5 570 kronor per man till försvaret? 
Vad blir resultatet i verkligheten?

Det är naturligt att Försvarsmakten efter 
de stora försvarsreformerna en tid befunnit 
sig i ett slags fritt fall. Vi är nu mitt inne i 
den nu gällande försvarsbeslutsperioden, 
men fallet förefaller fortsätta, om än inte i 
samma hastighet. 

Gunnar Magnusson uppehåller sig 
mycket kring den beslutade insatsorgani-
sationen. Men frågan är ju: var finns dessa 
förband –”är det rena pappersförband, 
materieldepåer eller trupp och enheter som 
verkligen är insatsberedda ”här och nu”, i 
Sverige och internationellt? Eller fördelar 
sig förbanden olika på en skala mellan 
dessa extremer? 

Frågan ställs eftersom 2004 års riks-
dagsbeslut utlovade ett insatsförsvar ”här 
och nu”. Kraven på beredskap var höga: 
”insatsförband bör i huvudsak ha en be-
redskap på mindre än ett år”.

Gunnar Magnusson beklagar över att 
syftet med försvarsreformen inte gått fram. 
Men är det då inte en blind fläck att som 
Gunnar Magnusson helt utelämna den för-
virring som regering och högkvarter själva 
skapade hösten 2005? Då skulle hälften av 
insatsförbanden inte ha någon beredskap 
alls utan kallas ”resursförband”. Denna 

uppdelning i insatsförband och ”resurs-
förband” underkändes i praktiken av ett 
enigt försvarsutskott. Numera har termen 
”resursförband” övergetts av Högkvarteret 
Men problemen kvarstår.

Sanningen är ju att försvaret har svårt 
att klara målet att mer än fördubbla sin 
utlandsstyrka till 2000 man inom given 
budget.  Till det kommer att Nordic Battle 
Group är mer sammansatt och krävande än 
kanske någon kunde förutse. Därför sänks 
i tysthet kraven på övriga förband.

I år har högkvarteret således diskret infört 
ett nytt begrepp: R III ” beredskap i tre år. 
2007 ska insatsförsvaret bestå av 47 000 
man (plus hemvärnet). Men av dessa 47 000 
skall huvuddelen 26 000 mans beredskap  
inte ha ett års, utan hela tre års beredskap! 
Inom ett år kan i bästa fall 21 000 man 
mobiliseras.

För resten av försvaret innebär tre år 
att tung materiel som stridsvagnar, ubåtar 
och flygplan finns. Medan utbildad och 
samtränad personal saknas.

I armén finns åtta mekaniserade bataljo-
ner (en bataljon är cirka 750 man). Endast 
två bataljoner får beredskap inom ett år, för 
övriga sex gäller tre år. Vissa kompanier i 
dessa treårsförband kommer dock att sät-
tas in utomlands och måste då ha högre 
beredskap. 

En ubåtsbesättning måste utbildas i cirka 
ett år innan ubåten kan sättas in.

I två av de fyra flygdivisionerna får pilo-
terna inte tillräckligt antal flygtimmar för att 
utnyttja Jas-planen i alla typer av uppdrag. 

4 Mikael Holmström: ”Försvaret redo först efter tre år. Bara en liten del av Sveriges styrkor kan sättas in 
direkt vid hastig kris” Svenska Dagbladet 2006-07-17
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Då måste först flygutbildningen utökas.4
En stilla undran från en lekman och 

icke-ledamot: kan enheter utan utbildad 
och samövad personal verkligen kallas 
förband?

Och varför finns inte den svenska mark-
trupp som hade behövts i Libanon på plats 
– där och nu?

Den som dessutom dristar sig att fråga 
om detta så kallade insatsförsvar räcker till 
för att försvara Sverige möts av tongivande 
generaler av den retoriska frågan ”var finns 
hotet”? 

Men nyordningens effektivitet har ifrå-
gasatts av en annan ledamot i Krigsveten-

5  Holmström, Mikael:  ”Det är falsk varubeteckning Sverige har ett alltför svagt försvar för pengarna, anser 
försvarsexperten Johan Tunberger”, Svenska Dagbladet 2006-07-17.

skapsakademien: Johan Tunberger. Sverige 
borde enligt honom ha 5000-6000 soldater 
som kan sättas in för att förstärka svenska 
förband utomlands och bekämpa storska-
liga terroristangrepp. Utan detta riskerar 
Sverige att bli ett militärt underskottsom-
råde som drar till sig terrorism.5

Vad jag rapporterat i Svenska Dagbladet 
är alltså insatsförsvarets faktiska styrka 
och effekt – både för internationella in-
satser och mot nya hot. Detta är allvarliga 
frågor där Försvarsmaktens sak knappast 
stärks av obalanserade angrepp på utom-
stående.


