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diskussion &
debatt  

Rädsla för konflikter är en svensk 
sjuka. Ingenstans har konfliktaversion 

orsakat större skada än inom försvaret. 
Försvarsmakten förtärs av ”snällismen”. 
Min tes är att den sjuka som vidlåder det 
svenska ”försvarssystemet” beror på en 
förlamande konsensuskultur på alla nivåer. 
Jag skall utveckla skälen.

Under årens lopp har jag framfört tre 
typer av kritik mot Försvarsmakten:

Den präglas av strategiskt och operativt 
ointresse parad med ekonomisk ineffek-
tivitet.

Försvarsmakten är svagsynt och enögd, 
exempelvis när den plötsligt kan bortse från 
sin nationella och regionala roll. 

Försvarsmakten är bedövad av en intern 
”stabskompromiss”. Och den politiska ni-
vån saknar kompetens och vilja att tvinga 
fram nödvändiga reformer. 

Allt hänger ihop. Jag börjar med stabs-
kompromissen.

Sedan 60-talet har försvarsgrenarna fått 

Snällismen förtär Försvarsmakten

Av Johan Tunberger*

på decimalen oförändrade relativa andelar 
av försvarsbudgeten, oavsett vad som hänt 
i omvärlden. Exempel:

När Sovjetunionens attackflyg fick räck-
vidder in över svenskt territorium, fortsatte 
neddragningen av det svenska flygvapnet.

När statsmakterna anslog 200 milj kr ex-
tra för att möta ubåtshotet, såg blivande ÖB 
Bengt Gustafsson (då chef för Planerings- 
och budgetsekretariatet på Försvarsdepar-
tementet) till att dessa fördelades enligt 
”fördelningsnyckeln”; detta innebar att 
marinen fick minst av försvarsgrenarna!

”Fördelningsnyckeln” är en tydlig mani-
festation av särintressenas styrka. 

Man stödde sig på hotbilden, vilken var 
den stora invasionen i första hand över Öst-
ersjön. Det har visat sig – bl a i en intressant 
liten skrift av nyssnämnde Bengt Gustafsson 
– att denna hotbild var svagt underbyggd. 
Det mest sannolika hotet var sovjetisk 
kärnvapenutpressning – troligen med in-
slag av sabotage och raidföretag. Det var 

* En kortare version av denna artikel publicerades i Svenska Dagbladet den 16 maj 2008. Tunberger slutade 
i januari på FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut. Han blev i sammanhanget ombedd att avleverera 
sitt försvarspolitiska testamente till tidigare kollegor. 



94

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

3-2008 3-20083-2008

ett hot som f ö nog skulle vara verksamt 
efter den initiala, massiva kärnvapenattack 
mot bl a Danmark som låg i planerna för 
ett stormanlopp mot Västeuropa.

Men det antagna, helt konventionella, 
hotet var idealiskt för att olika särintressen 
skulle få sitt, d v s bli lika missnöjda. Sär-
intressena bestod inom Försvarsmakten av 
olika avdelningar inom högkvarteret, för-
svarsgrenarna och inom dessa olika vapen-
slag o s v, o s v, men här fanns, och finns, 
också starka industri- och industripolitiska 
intressen, liksom regionalpolitiska.

Hur har det blivit så här?
Jag tror att en av de mest destruktiva 

reformerna var införandet av FPE, för-
svarets planerings- och ekonomisystem 
på 1960-talet: 

För det första innebar det ett köp- och 
säljsystem, som gjorde att det ekonomiska 
ansvaret, tvärt emot avsikten, ofta tappades 
bort; kostnaderna blev abstrakta och kunde 
skyfflas iväg led efter led. Det är många 
inom Försvarsmakten som har kostliga 
anekdoter om hur förunderliga konsekven-
serna kunde bli. Dessutom har i praktiken 
centrala nivåer gått in och styrt.

För det andra ter sig FPE förföriskt ra-
tionellt. In i ena änden stoppas ”hotet” och 
ut i andra änden skall komma en optimal 
försvarsstruktur. Upphovsmännen menade 
att det sedan endast var för statsmakterna 
att betala. I praktiken hade naturligtvis 
”politikerna” synpunkter på anslagstill-
delningen.

För det tredje började särintressena bita 
i krubban när pengarna sinade. Problemet 
är att FPE-systemet kan köras baklänges, 

vilket skickliga planerings generaler gjorde 
genom att anpassa hotet. Till systemets 
förledande skönhet hör att frågor och 
problem bryts ned i underfrågor och 
delproblem. De flesta inblandade sysslar 
därför med detaljer. Någonstans på vägen 
faller de övergripande perspektiven bort 
till förmån för kompromisser mellan olika 
särintressen. 

Till saken hör att det operativa perspek-
tivet inte tilläts störa processen i nämnvärd 
utsträckning. Vägen till generalsstjärnorna 
låg inom planeringen, antingen av orga-
nisation, men oftare av materielprojekt. 
I kampen mellan särintressena om resur-
serna var ett favoritknep att i början av 
ett projekt underskatta kostnaderna för att 
baxa in det i planerna. När projektet löpt 
en tid och börjat spränga kalkylerna var 
det för sent att slå back.

Armén och kustartilleriet valde i hu-
vudsak att försöka bevara organisationens 
storlek med en successiv materiell och 
personell utarmning som följd. 1989 var 
krigsorganisationen svårt maskstungen.

Wilhelm Agrell talade – för döva öron 
– om det ”lagoma” hotet.

Jag härledde i början på 90-talet en 
formel för hur hotet kvantifierades – inte 
enbart på skämt skall tilläggas:

Hotet = H   
Hotet uttrycks i enheten SURD e.g. 
sovjetisk/rysk division, exempel
H = f(R)  
Där f(R) = 1 x R
R = antalet svenska brigadproducerande  
regementen 
(vilka i stort överensstämde med av Karl XI  
införda landskapsregementen)
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Så länge vi hade 29 brigader var således 
hotet 28-30 sovjetiska divisioner. När vi 
i början av 90-talet av ekonomiska skäl 
skar ned antalet svenska brigader till 16, 
blev hotet mycket riktigt 15-17 , nu ryska, 
divisioner. Nu har vi inga brigader och 
följdriktigt finns det inget hot.

En poäng var att enligt en gammal 
tumregel kan försvar genomföras om 
styrkerelationen mellan försvarare och 
angripare inte är mindre än 1:3. Formeln 
innebar alltså att marginalnyttan med 
ett ekonomiskt påslag framställdes som 
mycket betydelsefull.

Flygvapnet och flottan satsade på teknik 
men minskad numerär, och tekniken skulle 
i första rummet vara svensk, åtminstone 
på systemnivå.

Men stabskompromissen har också 
en mänsklig sida. Den är egentligen rätt 
sympatisk, men har till sina konsekven-
ser blivit förödande för Försvarsmakten. 
Trots byråkratiska strider finns nämligen 
inom Försvarsmakten en stark tradition av 
kollegialitet, särskilt inom den egna särin-
tressegruppen, och ansvar för underställd 
personal. Följden blir en stark aversion 
mot att fatta beslut som gör folk ledsna. 
Hellre då ge dem något till tröst. Följden 
är att man undviker, eller skjuter upp beslut 
som logiskt sett är nödvändiga, men gör 
ont inom egna gruppen. Anmärkas kan att 
även militärledningen är ett kollegium, 
som inom sig hellre kompromissar än tar 
ens nödvändiga konflikter.

För en tid sedan mötte jag en begåvad 
överstelöjtnant som väste till mig:

– Försöker någon på Högkvarteret få 

något gjort, anklagas han direkt för ”sam-
arbetssvårigheter”.

Ytterligare en faktor är Försvarsmak-
tens formuleringsprerogativ, som gjort 
politikerna maktlösa – eller jag tror sna-
rare att de genom passivitet valt att vara 
maktlösa.

Stabskompromissen producerar en stor 
mängd planer, Perp, MUP, programpla-
ner, budgetunderlag och allt vad de heter. 
Många på FOI är djupt invecklade i detta. 
Alla medverkande vet att det inte är en helt 
igenom rationell hantering.

Planer är ofta dåligt genomarbetade och 
oklarheter döljs i ett språkbruk – ”stabi-
tiska” – som söker förmedla en känsla 
av stark saklighet. Intrycket förstärks av 
att de föredras med Power Point-bilder, 
bestämd uppsyn och hög röst. Tyvärr är det 
en utbredd sjuka inom Försvarsmakten att 
förväxla en Power Point-presentation med 
ett genomfört uppdrag…

Alldeles uppenbart har politiker i all-
mänhet, men även Försvars departementet, 
svårt att se igenom detta. För säkerhets 
skull tjänstgör på många platser sekonde-
rade officerare, som – för att uttrycka det 
försiktigt – inte nödvändigtvis står helt fria 
från lojalitet mot Högkvarteret eller egna 
sär- och karriärintressen. Dessutom är det 
så att höga tjänstemän inom Försvarsde-
partementet tenderar att vara företrädare 
för skilda särintressen inom Försvarsmak-
ten och Högkvarteret. Stabskompromissen 
har därför i miniatyr en direkt avspegling 
inom Försvarsdepartementet.

Björn von Sydow, som ju är statsvetare, 
kände obehag över att hans departement 
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var Högkvarterets gisslan och strävade ak-
tivt efter att ha civila handläggare, men det 
innebar ju samtidigt en kompetensförlust. 
Han anställde en förbindlig militär som 
rådgivare och gjorde senare denne till ÖB. 
Nu är ordningen återställd med en general i 
karriären som chef för den militära enheten 
– och säkert blivande ÖB.

Sammanfattningsvis kan det sägas att 
Försvarsdepartementet saknar kompetens 
och förmåga att på allvar syna Högkvarte-
ret och tvinga fram nödvändiga reformer 
mot stabens vilja. Detta noterade också 
riksdagens försvarsutskott i ett alldeles för 
litet uppmärksammat enhälligt utlåtande 
för några år sedan.

Sedan hör det till saken att försvars-
politiken inte betraktas som så viktig att 
regeringsunderlaget alltid satt sina mest 
dugliga och beslutföra politiker på för-
svarsministerposten.

Som sagt, de operativa aspekterna har 
fallit i skymundan. Djupast sett återspeg-
lar detta bristen på strategiskt perspektiv, 
d v s något koherent svar på vad vi skall 
ha försvaret till – en affärsidé om man så 
vill. I själva verket verkar Försvarsmaktens 
ha sett sin uppgift som att perpetuera, el-
ler bevara sig själv i enlighet med stabs-
kompromissen, men med ett minimum av 
tänkande i strategiska frågor. 

Jag tror detta återspeglar den svart-vita 
synen på säkerhetspolitiken under det kalla 
kriget: UD skötte freden och Försvars-
makten det krig som inte måtte komma. 
Resultatet blev ett ointresse för den hårda 
säkerhetspolitikens militära sida från dip-
lomaters och politikers sida och innebar 

samtidigt att militären inte tilläts fundera 
Försvarsmaktens säkerhetspolitiska roll i 
gråzonen mellan fred och världskrig – per-
spektivet var noll eller ett. 

Hotet var enkelt: Sovjetisk invasion; 
norr eller söder Mälaren; avvärjningsstrid 
eller fördröjningsstrid. Obehagligheter 
som kärnvapen eller B-och C-stridsmedel 
tänktes bort. Hotet gjordes ”lagom” för att 
motivera stabskompromissen.

Vi vet nu att denna hotbild sannolikt 
var felaktig, men inga ansatser till över-
prövning gjordes. Inom stora delar av 
Försvarsmakten höll man under hela 90-
talet innerst inne fast vid att rysk invasion 
var det ”egentliga hotet”. Betänk bara 
teknikrusiga planer på areostater eller nät-
verksbaserat försvar, NBF. Internationella 
operationer var något som katten släpat in 
i UD:s salonger och sågs ofta som en mar-
ginell uppgift. Det visar hur tunggumpad 
Försvarsmakten är. Inte förrän år 2000 fat-
tades beslut som innebar att hotet om stor 
invasion i realiteten avskrevs. Då utbröt 
moralpanik inom Försvarsmakten.

Alla började frenetiskt springa efter den 
nya frälsarkransen, alltså internationella 
insatser. Tanken att Försvarsmakten trots 
allt kunde ha uppgifter nationellt och i när-
området förträngdes i närmast freudiansk 
mening – och när det inte räckte, enligt 
order. Nästan alla av de ännu inte slaktade 
förbanden skulle in i EU:s styrkeregister 
oavsett kostnader och efterfrågan. Detta 
brände mycket pengar och skapade kaos. 
Försvarsmakten förefaller som kollektiv 
bara förmå hålla en tanke huvudet på en 
gång; under det kalla kriget storinvasion 
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– d v s i realiteten materielplaner – och nu 
internationella insatser.

Tanken att ett avskrivet hot om storinva-
sion är liktydigt med att Försvarsmakten 
saknar uppgifter på hemmaplan är enligt 
min mening grotesk.

Jag delar bedömningarna att hotet om 
storinvasion är försumbart under över-
skådlig tid. 

Jag delar också bedömningen att det är 
viktigt att delta i internationella operatio-
ner. Det bör vi göra av solidaritetsskäl, men 
det är även nödvändigt för att upprätthålla 
vår militära kompetens, och också för att 
öka chanserna att vi får hjälp på hemma-
plan om det kniper, när vi nu bokstavligen 
har deklarerat ”walk over”.

Men detta borde inte få leda till att upp-
gifter nationellt och i närområdet glöms 
bort i hanteringen.

Det finns flera skäl för denna bedöm-
ning:
Folkrättsligt: Vi kräver att länder vi erkän-
ner skall ha kontroll över sitt territorium. I 
dagsläget är det tveksamt om Sverige kan 
sägas ha kontroll över sitt territorium. För 
att ta några exempel: Flygvapnet får nya 
flygplan men flygförarna får på tok för litet 
flygtid. Flottans fartyg ligger till stor del 
vid kaj inte bara beroende på arbetstidreg-
ler, utan även på att personalen hellre avgår 
än flyttar till Karlskrona. Arméns förband 
är ur strategisk synvinkel felplacerade och 
har absurt långa mobiliseringstider – om de 
ens går att mobilisera. Men så går det i en 
armé som har fler överstar än fänrikar.

Resultatet är att Sverige utgör ett under-
skottsområde i säkerhets hänseende. Det 

fattar andra, men tydligen inte vi själva.

Det andra skälet är att militära styrkor är 
viktiga inslag i det storpolitiska signalsys-
temet. Militära styrkor som uppfattas som 
kompetenta utgör en ”force in being”; de 
verkar genom att finnas. Ett land, som inte 
sörjer för sitt försvar i rimlig utsträckning, 
bidrar inte till stabilitet och betraktas som 
oseriöst. 

Nu är företrädare för vänskapligt sin-
nade stater vanligen mycket artiga i sina 
officiella kommentarer om varandras 
försvarspolitik. Men jag vet från åtskil-
liga källor att många stater – inte bara 
våra grannar – är mycket undrande. De 
pluspoäng vi inkasserar på deltagande i 
internationella operationer eroderas av 
kaos på hemmaplan.

Det tredje skälet stavas förstås Ryssland.
Jag tror det var Bismarck som sade att 

Ryssland är aldrig så starkt, eller så svagt, 
som man tror.

Uppenbart är att Ryssland blir alltmer 
genomkorrumperat och rör sig bort från 
demokrati. Landet strävar efter att återfå 
en stormaktsroll, särskilt i närområdet och 
i synnerhet i det som tidigare kallades det 
nära utlandet. Vi ser det i motståndet mot 
NATO:s utvidgning och mot missilförsva-
ret. Vi ser det i pressen mot de baltiska sta-
terna. Det var inte så länge sedan Ryssland 
förde det första cyberkriget mot Estland. 
Majoriteten ryssar tycks se de baltiska 
staternas frihet som ett historiskt misstag, 
som de skulle vilja rätta till.

Militärt rasslar man demonstrativt med 
vapnen. Moskva satsar stora summor på 
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militär uppbyggnad men känner samtidigt 
en djup frustration över att vara vida un-
derlägset USA.

Ekonomiskt lever Ryssland högt på 
råvaru leveranser, främst olja och gas, som 
man ju utnyttjar för att vinna inflytande, 
Nord Stream är ett exempel.

I detta förefaller Ryssland ha målat in 
sig i ett hörn. Det kan bli farligt.

Strävan efter att kontrollera energitill-
gångarna och distributionen leder till att 
utländska, mer kompetenta utvecklare av 
energiutvinningen aktivt trängs ut.

Detta har lett till att Ryssland satsar stort 
på distribution, på oljeledningar, hamnar 
etc men saknar kompetens och kapital att 
utveckla källorna.

Resultatet kommer med största sannolik-
het att bli – på tre-fyra års sikt – att Ryssland 
får svårt att leverera energi. Moskva kom-
mer att tvingas att välja mellan att priori-
tera hemmamarknaden eller den utländska 
marknaden.

En trängd rysk ekonomi betyder en 
trängd rysk maktelit. Detta bäddar för en 
ännu mer aggressiv energipolitik i kom-
bination med ekonomiska svårigheter och 
folklig oro på hemmaplan. Detta är inte ett 
recept för stabilitet, särskilt inte i närområ-
det. Jag tänker inte minst på Östersjön och 
de baltiska staterna. Risken för intensifie-
rad maktpolitik är uppenbar.

Det vore högst oroväckande om Sverige 
saknade militära resurser för att i första 

rummet kunna avhålla ifrån, men om så 
krävs även hantera maktpolitiska framstötar, 
konfrontationer och annan s k friktion.

Vi hoppas alla att utvecklingen i Ryss-
land skall vända, att landet kommer att 
röra sig i demokratisk riktning. Men denna 
förhoppning är inget man kan bygga en 
försvarspolitik på.

ineffektivitet och materiel
Helge Löfstedt, nyligen pensionerad från 
FOI, har i olika sammanhang övertygande 
visat att den s k förbandsproduktionen är 
mer effektiv i våra nordiska grannländer 
än den är i Sverige.1 Jag går därför inte in 
på detta på annat sätt än att jag, som sagt, 
tror att köp- och sälj-systemet fått till ef-
fekt att alltför få känner riktigt ansvar för 
kostnader som skenar.

Jag har i olika sammanhang talat om 
Järntriangeln, d v s de militära planerarna i 
karriären, försvarsindustriföreträdarna samt 
starka politiska krafter i flertalet politiska 
partier. Denna järntriangel utövar ett starkt 
inflytande på Försvarsdepartementet.

Det största problemet med egenut-
veckling är att det framtvingar alltför täta 
generationsskiften av olika s k plattformar, 
flygplan, fartyg etc. Plattformar tenderar 
annars att leva allt längre, även om de ge-
nomgår kontinuerliga uppdateringar.

En egenutvecklande försvarsindustri 
leder till krav på att belägga utvecklings- 
och produktionsavdelningar. För att bara 

1  Löfstedt, Helge:”Internationella försvarsjämförelser – Arbetsläge december 2005,  FOI Memo 1547, samt 
”Arméstridskrafter för att försvara Sverige bättre – ett realistiskt förslag”, KKrVAHT, 6. häftet 2007.
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nämna ett exempel på konsekvenser: Vi 
skulle fortfarande ha kunnat klara oss väl 
med Viggensystemet och dessutom fått 
råd med vapen och rimlig flygtid för våra 
flygförare om inte Gripen trängt ut Viggen 
i JA- och AJS-version.

När den svenska Försvarsmakten krym-
per, krymper också hemmamarknaden. 
Samtidigt är svensk anskaffning nödvändig 
som referens för exportmöjligheter. Resul-
tatet blir orimligt höga utvecklingskostna-
der i förhållande till serielängderna. Man 
kan se Försvarsmakten som det värddjur 
på vilket försvarsindustrin i Sverige lever. 
Men det förefaller som om Järntriangelns 
företrädare inte tvekar att begå det strate-
giska misstaget att låta värddjuret dö för att 
tillgodose sina kortsiktiga intressen.

Dessutom är det ju så att det vi är duktiga 
på försvarsindustriellt är tämligen slumpar-
tat. Detta leder till beställningar av sådant 
som vi utvecklar och tillverkar, vilket inte 
alltid är vad vi bäst behöver. Bristen på 
helikoptrar är ett exempel.

De stora långsiktiga ekonomiska åtagan-
dena blir därtill ett stort hinder för snabb 
anskaffning utifrån när behov uppstår t ex i 
samband med internationella operationer. 

Ytterligare ett problem är försvarsin-
dustrins böjelse för s k ”goldplating”, 
guldplätering, d v s framställa produkter 
som ligger i framkanten på den tekniska 
utvecklingen och därmed på oprövad 
teknologi. Denna strävan innebär stora 
ekonomiska och tekniska risker.

Ett flagrant exempel är Visbykorvetter-
na, som ännu åtta år efter första sjösättning 
inte är operativa. Ett annat exempel år nya 

versioner av JAS, som gör att flygvapnet 
krympt till en obetydlighet och inte har råd 
att flyga med det lilla vi har och därtill inte 
har råd med vapen.

På flera områden har det gått bra, t ex 
ifråga om ubåtar, jaktlänken och kamou-
flage.

På andra områden gick det rejält snett, 
det gäller t ex 9 cm pvpjäs ”Huggpipan”, 
icke-stridsvagnen ”S”, artillerilednings-
systemet ”Atle” m fl.

Plötslig brist på medel ledde dessutom 
ofta till s k suboptimeringar. Ett närmast 
rörande exempel är robot 05 som såg ut 
som en robot men saknade målsökare. 
Flygföraren fick därför styra den med 
joystick och med autopiloten på. Ett an-
nat är infanteri kanonvagn 91, med uselt 
skydd och lågtryckskanon. Det var en 
likkista men valdes ”för att den såg ut 
som en stridsvagn”, enligt en källa insatt i 
anskaffningsbeslutet.

Lägg till detta att det finns en till synes 
outsinlig tilltro till mirakelsystem: NBF 
är ett sorgligt exempel på vilket åtskil-
liga miljarder bränts. 2009 skall ett nytt 
”affärssystem” tas i drift. Stora förhopp-
ningar uttalas om att det nu äntligen skall 
bli ordning på Försvarsmaktens ekonomi. 
Vad jag förstår är utsikterna inte ljusa. För-
svarsmakten har en djupt rotad ovana att 
tro att en officer i kraft av sitt ämbete alltid 
är ägnad att lösa den uppgift han sätts på. 
Att av dålig vana sätta in överstelöjtnanter 
och överstar som projektledare bäddar för 
en ny praktmiss.

Det återstår att se hur den nya materiel-
strategin kommer att falla ut. Principiellt 
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har den mycket som talar för sig, men jag 
befarar att stabskompromissen och Järn- 
triangeln kommer att göra sitt yttersta för 
att den inte skall förverkligas.

***
Sist och slutligen är ”försvarssystemets” 
förbannelse oviljan att ta konflikter, kon-
sensusmentaliteten, snällismen.

Inte förrän man börjar bygga nedifrån 
och upp, d v s börja med de stridande 
förbanden, och det med utgångspunkt i 
en genomtänkt strategisk och operativ 
idé, kan stabskompromissens förbannelse 
brytas.

Författaren är f d överingenjör på FOI och 
ledamot av KKrVA. 


