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Tänderna ryker ur det svenska stålbettet. 
Pressat av finansproblem kastade hög-

kvarteret i slutet av april fram förslag om 
nya förbandsnedläggningar, som om blixt-
åtgärder lika snabbt skulle spara pengar. 
Fler detaljer gavs den 15 maj. Lokalpoliti-
ker och berörda befäl reagerade chockartat. 
Kvar i vårsolen stod alliansregeringen och 
myste. Den hade visat sin kraft i att tvinga 
på ÖB och hans folk budgetdisciplin. 

Kommande ingrepp – efter ett utred-
ningstempo som förefaller den utomståen-
de lätt desperat – skall ”skydda kärnverk-
samheten”, heter det från högkvarteret. 
Och budgeten skall vara i balans till år 
2010. Det skall väl låta som att man har 
kontroll över läget. Några massmedies 
gissningar bekräftades av Ekonomistyr-
ningsverket: Försvarsmakten sätts under 
förmyndare.

För arméns del drabbas – rätt begripligt 
– Arvidsjaur; kommunen har levt på nå-
datid. I grundorganisationen lär ett antal 
truppslag mista sin regementsidentitet. 
Men vad kan överleva av själva de s k 
insatsförbanden, de få som än så länge 
finns kvar? 

De folkvalda har bestämt vår värnkraft. 
Under intryck av utvecklingen i världen, 
på gott och ont, beslöt statsmakterna vid 
sekelskiftet att Försvarsmakten skulle satsa 
på internationella insatser. Ändå berättar 
de i saken insatta om hur förvånade våra 
riksdagsmän blir varje gång som de ser hur 
lätt räknade våra arméförband är. Det ver-
kar som om de någonstans, trots korrekta 
analyser om motsatsen, tycks ha bortträngt 
vad deras successiva budgetbeslut har 
betytt på hemmaplan.

Kvar av krigsårens och det kalla krigets 
stora värnpliktsförsvar är en bråkdel. I 
april 2008 siktade högkvarteret, enligt en 
redovisning i nr 3 av Officerstidningen, på 
en numerär av 8 000 soldater och sjömän 
att ledas och utbildas av 1 700 officerare 
och 2 800 specialistofficerare. Den se-
nare kategorin som just har påbörjat sin 
ettåriga officersutbildning talar varken 
högkvarteret eller riksdagspartierna högt 
om. (Sverige har ju här, efter decennier 
av uppenbart otillfredsställda kompe-
tensbehov, återskapat en befälskår som vi 
när det gäller andra mer normalt funtade 
försvarsmakter skulle kalla för underoffi-

Det är lätt räknade arméförband  
som riksdagen får för pengarna

Av Olof Santesson
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cerare. Politiker som obesvärat tar ord som 
undersköterskor i sin mun ryggar dock för 
varje annan ”under”-kategori.) 

Denna angivna försvarsorganisation 
”kompletteras av en förbandsstruktur 
med lägre beredskap” och av hemvär-
nets 30 000 medlemmar efter ett antal 
bantningar. Efter ännu en kommande 
halvering av hemvärnet skulle – enligt 
detta sätt att räkna – samma siffra, 30 000, 
bli ett närmevärde för den totala svenska 
försvarsmakten. 

Man kan fundera länge på i vilka insikter 
som 2000-talets försvarsbeslut har fattats. 
Ett antal av våra överbefälhavare med sina 
staber har onekligen knuffat på beslutsfat-
tarna att avskaffa praktiskt taget hela den 
förbandsstruktur av vilken rester trots allt 
ännu i slutet av 1990-talet fanns kvar. Men 
tills vidare nog om ansvaret! Man vill ju 
ogärna tänka sig att högkvarteret inte bara 
väl snabbt lurade sig självt in i ett miniame-
rikanskt nättänkande utan även med berått 
mod lurade politikerna till beslut som de 
senare inte helt förstod vidden av.

Vad är det då som tycks överraska civila 
beslutsfattare? Ännu efter flera år verkar 
i varje fall en del av dem ha litet svårt att 
förlika sig med följderna av sina egna 
åtgärder i hela den serie av beslut som har 
urholkat ”40 miljarders”-försvaret. Inga 
stora förmågor hade ju tagits bort utom 
möjligen kustförsvaret. Allt fanns kvar: 
armé, flotta, flyg. Och de förband som 

inte drogs in utan tilläts bli kvar borde ju 
räcka till både det ena och det andra, till 
både det nationella och det internationella. 
Men det gör de inte, särskilt vad det gäller 
markstridskrafterna. 

Kanske borde vi då försöka granska vad 
det är som politikerna får höra när/om de 
frågar – och komma litet närmare allt det där 
om arméns storlek som har varit så svårt för 
andra att få ett grepp om under 2000-talet.

Avsikten är inte att på nytt dra upp ett 
stort nationellt perspektiv som ledamoten 
Jan Wickbom brukar göra i vår tidskrift 
när han skriver om Sveriges försvar i en 
lockande/farlig globaliserad värld.1 Inte 
heller är det meningen att haka på ledamo-
ten Helge Löfstedts bedömning i samma 
tidskriftsnummer att vår förbandsverksam-
het är mindre produktiv än grannländernas 
och att ”försvarets förmåga att prestera 
operativa resurser utgör ett problem”.2 
Stora frågor, men syftet i det här inlägget 
är något mycket enklare.

Det är att göra något som, för att ta ett 
exempel, nästan aldrig massmedier gör vid 
svåra olyckor och bränder. De tittar inte på 
brandförsvarets resurser i form av antalet 
stationer, släckbilar, stegvagnar och brand-
män vid larm, annat än om det blir politiskt 
och fackligt bråk kring bemanningen. 
Kalla det gärna naivt, men låt oss alltså 
nalkas en motsvarande lika elementär men 
länge snarast obesvarad fråga om hur det 
förhåller sig med arméns uttryckningsen-

1   Senast Wickbom, Jan: ”Ett bättre försvar”, KKrVAHT, 2. häftet 2008.
2   Löfstedt, Helge: ”Underlag för försvarsbeslut i Sverige och Norge – några jämförelser”, KKrVAHT, 2. 

häftet 2008. 
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heter, ifall några nu sådana egentligen finns 
kvar efter upprepade stålbad.

En sådan granskning borde kunna ses 
som bidrag till en inventering av Sveriges 
aktuella militära resurser inför fullföljandet 
av Akademiens småstatsprojekt. Olika 
avdelningar skall väl medverka till att un-
derlaget är känt när de kanske avgörande 
slutsatserna dras? I det här fallet gäller det 
således markförsvarsfunktionen.

Hur ser då det här ut som ter sig så litet 
för frågande politiker? Ja, frågan är vilka 
förband med framför allt arméinnehåll 
som vi talar om. Mest uppmärksammade 
av allmänheten är förstås de trupper som 
Sverige ställer upp med i internationella 
fredsinsatser. Det synes också vara vad 
högkvarteret vill att omgivningen skall 
intressera sig för. 

SSG, Särskilda skyddsgruppen, en kom-
panienhet av aktiva och reservofficerare, 
kom för många oväntat, dessvärre i visst 
vanrykte tidigt i våras, fem år efter en i 
försvaret omhuldad och ryktbar insats i 
Kongo. I samma veva fick vi veterligen för 
första gången en glimt av SIG (särskilda 
inhämtningsgruppen). I ett resonemang 
begränsat till arméns organisation skall 
dessa våra två specialförband som en 
försvarsgemensam resurs dock lämnas där-
hän. En elementär granskning gäller inte 
heller NBG, EU:s svenskledda nordiska 
stridsgrupp, som sådan. Sedan årsskiftet 
har den stått i beredskap för eventuella uni-
onsmissioner (och går av ekonomiska skäl 
mot sin upplösning så snart beredskapen är 
över den 30 juni). Dess efter hand växande 
omfattning har redovisats på flera håll. 

Praktiskt taget alla återstående svenska 
regementen/utbildningsanstalter har be-
rörts av denna motor i dagens svenska 
försvarstänkande. Med stridsgruppen har 
Sverige för första gången haft regelrätta ar-
méförband med anställd personal organise-
rade, utrustade och utbildade för en uppgift 
utomlands. Den senast beslutade insatsen 
i Tchad görs också av yrkessoldater i ett 
av amfibieregementets kompanier. Andra 
personalkrävande insatser, i de reducerade 
bataljonerna i Kosovo och Afghanistan, 
utförs med förband som utanför grund-
organisationen rekryteras med frivilliga 
soldater, utbildas för sin speciella uppgift, 
och fullgör den för att sedan upplösas. 

Vad finns det då, ”hemma på backen”, av 
det som kan få en riksdagsman att falla i 
tankar och en del andra att undra över vad 
vi har ”att försvara landet” med? OBS! Här 
följer nu en detaljerad beskrivning, som är 
avhängig av att vårens plötsliga nedlägg-
ningstrevare inte raserar vad som finns av 
s k insatsförband, idag och i Försvarsmak-
tens egna framtidsperspektiv. Den som till 
äventyrs har följt med så långt men vill 
slippa alla uppräkningar bör snabbt bege 
sig till sammanfattningen i slutet.

utgångsvärdet 2008
På följande sätt beskrevs i alla händelser 
ännu i början av 2008 markstridsförbanden 
i nuvarande IO (Insatsorganisationen) av 
dem som hade hört efter:
Manöverförband = 10 bataljoner
 41., 42., 71., 72., 191. och 192. me-

kaniserade = 6 st mekbataljoner (med 
stridsvagnar)
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 11. och 12. lätta mekaniserade = 2 st 
lätta mekbataljoner (utan stridsvagnar)

 193. jägar-, 31. luftburna = 2 st lätta 
”manöverbataljoner”

Stödjande förband = 16 bataljoner
 32. underrättelse-, 13. och 14. säkerhets,  

91. och 92. artilleri-, 61., 62. och 63. 
luftvärns-, 21., 22.och 23. ingenjör-, 
21., 22. och 23 logistik-,11. och 12. 
lednings-

Dessutom motsvarande en bataljon:
 16. och 17. MP-kompanierna + diverse 

övriga stödande enheter av kompstor-
lek.3

Summa 27 bataljoner

Det var således vad som blev kvar när 
ominriktningen, omavvägningen eller vad 
man föredrar att kalla förändringen, hade 
slagit igenom. Med 1995 som ett ingångsår 
fanns det tretton brigader i armén, en nu-
merär som näppeligen förslog till planering 
av försvar av det svenska territoriet mot en 
stort upplagt fientligt angrepp. Men något 
sådant skulle heller inte längre krävas. 

År 2 000 tog Försvarsmakten sin ”stra-
tegisk time-out”. Tankekraften lades på 
ny teknik, NBF, det nätverksbaserade 
försvaret. Vid försvarsbeslutet 2004 hade 
man dock börjat inse följderna av kravet 
på internationella insatser av mer hårdför 
karaktär – fler kapitel VII-operationer. Det 

gick inte att försumma den organisation 
som skulle försörja staten med ”stövlar på 
marken”. Samtidigt fattade man å andra 
sidan beslutet att inte bara fördelningar/
divisioner var något obsolet utan även 
brigader. Behöver det tilläggas att med oss 
jämnstora länder med sikte på förbandsled-
ning har behållit brigader?

Vad som nu skedde hade ingenting alls 
med försvarsplaner och operativa över-
väganden att göra. Högkvarteret försökte 
skapa förutsättningar för ett försvar som 
inte skulle styras av hot utan av behov. 
Utgångspunkten var nog mer vad som 
fanns av tillgänglig krigsmateriel. Ett antal 
bataljoner plus ytterligare en del i form 
av nationella skyddsstyrkor skulle det i 
alla fall vara. Den senare sorten försvann 
nästan med en gång, hemvärnet fick ta över 
funktionen. Och 2006 insåg högkvarteret 
att pengarna inte heller räckte till vad man 
nyss hade planerat för. Antalet manöver-
förband smälte ned till den nivå som ovan 
har redovisats: 27 bataljoner.

i budgetunderlaget för 2009
Men i år, inför ett nytt försvarsbeslut till 
hösten, krävs nya reduceringar. Detta stod 
rätt klart redan före det senaste nedlägg-
ningsutspelet. Antalet luftvärns-, ingenjör- 
och logistikbataljoner minskas till vardera 
2 (mot tidigare 3). Av allt att döma blir det 
endast en säkerhetsbataljon kvar (nyss 2). 
Vart har de två ledningsbataljonerna tagit 
vägen? Å andra sidan tillkommer ett speci-

3   För taktisk ledning 2 eller 3 stridsgruppstaber.
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alkompani (skydd mot massförstörelseva-
pen). Det här skulle då tillsammans bli 23 
”förband”, d v s 20 bataljoner (10 manöver, 
10 stödjande) plus 3 kompanier.

6 Mekbat
2 Lmekbat
1 luftb bat
1 Jägarbat
1 Säkbat
1 Undbat
2 Artbat
2 Lvbat
2 Ingbat
2 MP-komp
1 CBRN-komp4

2 Logbat

Vad kan då denna skara uträtta? Motsva-
rande litet mindre än hälften av förbanden 
har en nationell beredskap på 48 timmar 
(dock rimligen högst som enskilda kom-
panier); vi skall återkomma till deras sam-
mansättning. De övriga förbanden, därav 
huvuddelen av manöverbataljonerna, har 
ingen sådan beredskap. 

Det som är mest på tapeten för den första 
gruppen är dock dess möjligheter till insat-
ser utomlands, enligt begrepp som vi har 
antagit för att bli internationellt operabla, 
med anglosaxiskt språkbruk ”readiness”. 
Ett antal kompanier (vi är nu nere på den 
nivån) motsvarande två bataljonsstrids-
grupper plus vissa stödjande förband, 
t ex ingenjörkompanier, har internationell 

beredskap R 10. De skall alltså vara på 
plats i ett missionsområde inom 10 da-
gar; något som känns igen i fallet NBG. 
Här rör det sig om anställda soldater. 
Andra kompanier har beredskap R 30 (på 
plats inom 30 dagar). I dem är personalen 
kontrakterad men hemförlovad. Litet 
oklarare är det ifråga om förband med 
beredskap R 90, men soldaterna är i varje 
fall registrerade. 

Slutligen i denna första grupp finns en-
heter med beredskap R 360. När det gäller 
dessa, som alltså skall kunna verka inom 
ett år, är organisationen klar liksom den 
organisationsbestämmande materielen, 
men man kan inte kalla dem färdigt perso-
nalförsörjda. Beredskapskravet antyder att 
det vore mycket kvar att göra för att ställa 
dem på något slags fältfot.

Så var det numerären. I kompanierna 
R 10 – R 90, med nationell beredskap 48 
timmar, ingår enligt organisationstablån i 
budgetunderlaget för år 2009 totalt 2 937 
soldater, inklusive befäl 3 400 män och 
kvinnor. Tillsammans kan de sätta upp 
motsvarande litet drygt en mekaniserad 
bataljon, en säkerhetsbataljon, vidare ett 
MP-kompani; inom andra kategorier blir 
det frågan om mindre än halvbataljoner. 
Fördelningen mellan R 10, R 30 och R 90 
behåller högkvarteret för sig självt.

Inte fullt lika många soldater som i skik-
tet R 10 – R 90 återfinns med beredskapen 
R 360: 2 544 man, inklusive befäl drygt 
2 900 kvinnor och män. Tillsammans ger 

4   Chemical, Biological, Radiological, Nuclear.
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det 5 481 soldater, inklusive befäl 6 300 
personer. Inom denna ram hittas mot-
svarande en andra mekaniserad bataljon, 
huvuddelen av jägarbataljonen liksom 
CBRN-kompaniet och det återstående 
MP-kompaniet.

Totalt redovisas dock för armén 14 290 
soldater, vilket med befäl skulle ge cirka 
16 440 personer. Var finner man de öv-
riga drygt 10 000 människorna? Jo, de 
har åsatts beredskap R III. Det betyder i 
praktiken att där finns ingen internationell 
beredskap alls. Det rör sig vad som ett slag 
kallades ”resursförband”, vilket väckte 
både strid och löje. Begreppet gick i pap-
perskorgen.

Dessa förbands status förefaller att hänga 
ihop med politikernas lågt satta krav på en 
operativ förmåga som aktualiseras först vid 
ett slags återtagning, om statsmakterna ”ef-
ter långvarig säkerhetspolitisk försämring” 
successivt fattar beslut att höja garden. De 
kan inte gärna räknas med idag. Vad som 
finns här motsvarar nästan fyra av de sex 
mekaniserade bataljonerna, drygt en lätt 
mekaniserad bataljon, mer än hälften av 
den luftburna bataljonen, praktiskt taget 
båda artilleribataljonerna, mer än en luft-
värns- respektive ingenjörbataljon och i 
huvudsak båda logistikbataljonerna.

en ny lösning
Den här fördelningen ter sig för den utom-
stående minst sagt egendomlig, och arméns 
företrädare har en annan framtidslösning i 
det perspektivplanarbete som har bedrivits 

inom högkvarteret. De vill ha fler gripbara 
soldater och förband för olika eventua-
liteter. I enlighet med ÖB:s strävan efter 
en ny personalförsörjning arbetar de med 
följande modell:

Arméns personal består av anställda, 
kontrakterade och en tredje kategori: 
personal i reservstyrkor (finns hos våra 
grannar Danmark och Norge).

Det skulle ge följande markstridsförband 
i insatsorganisationen:

2 Strgrpstkomp5

5 Mekbat
2 Lmekbat
1 Jägarbat
1 Luftb bat
1 Säkbat
1 Undbat
2 Artbat
2 Lvbat
2 Ingbat
2 MP-komp
1 CRBN-komp
2 Logbat

En mekaniserad bataljon har försvun-
nit. Två stridsgruppsstabskompanier har 
införts. I övrigt som i budgetunderlaget 
för 2009. Summa 24 förband, d v s 19 
bataljoner (9 manöver, 10 stödjande) plus 
5 kompanier.

Men här kommer en skillnad i tillgäng-
lighet. Av de anställda soldaterna – 4 424 
man – skulle man kunna åstadkomma ett 
stabskompani för en stridsgrupp, en och 
en halv mekaniserad bataljon, en lätt me-

5  Stridsgruppstabskompani.
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kaniserad bataljon, hälften av respektive 
den luftburna bataljonen och säkerhetsba-
taljonen, hälften av en artilleribataljon, en 
ingenjörbataljon och en logistikbataljon, 
nära en tredjedel av respektive jägar- och 
underrättelsebataljonen liksom av en 
luftvärnsbataljon, och slutligen drygt två 
tredjedelar av CBRN-kompaniet och det 
ena MP-kompaniet. 

Gruppen kontrakterade soldater – 910 
– återfinns fördelad på en halv ingenjör- 
respektive logistikbataljon och nära en 
tredjedel av en luftvärnsbataljon.

Tillsammans ger de anställda och de 
kontrakterade soldaterna 5 334 man, in-
klusive befäl litet mer än 6 100 personer. 
De skall jämföras med budgetunderlagets 
3 400 män och kvinnor, inklusive befäl, 
i dagens grupp R 10 – R 90; med denna 
modell nästan 40 procent mer folk.

Reservstyrkorna innehåller visserligen 
mer än hälften av arméns förband i in-
satsorganisationen. Här finns det andra 
stabskompaniet, 3,5 mekaniserade ba-
taljoner, l lätt mekaniserad bataljon, den 
andra halvan av den luftburna bataljonen 
liksom av säkerhetsbataljonen, merparten 
av jägar- och underrättelsebataljonen, 1,5 
artilleribataljoner, den andra ingenjörs-
bataljonen 1,3 av luftvärnsbataljonerna 
respektive det andra MP-kompaniet och 
slutligen nära en tredjedel, återstoden, 
av CBRN-kompaniet. Antalet soldater är 
8 265, med befäl 9 500 personer.

Men alla dessa reserver intar en be-
redskap motsvarande dagens grupp R 
360. Vad det betyder nationellt är kanske 
svårare att klara ut, men de borde räknas 

in i underlaget för vad Sverige skulle 
kunna uppbåda för internationella insatser. 
Totalt rör det sig i detta fall om en armé 
som redovisar 13 599, inräknat befäl 
cirka 15 600 personer, d v s något mindre 
än budgetunderlagets 16 440, men i en 
konfiguration som arméinspektören finner 
mer ändamålsenlig än dagens och byggd 
på frivillighet.

efter nästa neddragning
Hur mycket som överlever processen efter 
den nya bantning som Försvarsmaktens 
generaldirektör Marie Hafström så till sy-
nes avväpnande kallar en ”förtätning” kan 
vi ännu inte veta. Att rädda arméförband 
förefaller inte nödvändigtvis prioriterat 
före omsorgen om en övertung generals-
byråkrati och försvarsindustrins fortbe-
stånd.Om man skulle sammanställa vad 
Försvarsmakten siktar till under rubriken 
”Reducerat förmågedjup” tycks bilden av 
arméförbanden snart kunna bli följande:

6 Mekbat
1 Artbat
1 Lvbat
2 Jägarbat
1 Säkbat
1 Ingbat
1 MP-komp
1 CRBN-komp

Till detta kan läggas 
ur ledningsförbanden:
2 Strgrpstkomp
ur logistikförbanden: 
2 Logbat
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Det skulle för markstridsförmågan ge 18 
förband mot de 27 i början av året: 14 ba-
taljoner (8 manöver och 6 stödjande) plus 
4 kompanier. Tilläggas kan å andra sidan 
att amfibiebataljonen mer skulle inriktas 
mot markstrid.

Utseendet av de kommande nya mek-
bataljonerna tål att funderas över, särskilt 
om en förutsättning blir att stridsvagnsut-
bildningen i Boden och Revinge upphör. 
Som synes har här vidare den luftburna 
bataljonen utgått; i stället skulle vi få en 
jägarbataljon till. Hur som helst torde för 
alla förbanden gälla att deras tillgänglighet 
fortsätter att variera.

Frågan förblir hur många av dessa allt 
färre enheter som kunde vara gripbara 
med 10 – 360 dagars beredskap, och med 
huvuddelen alltjämt utan beredskap, eller 
vad vi skulle få med en ny organisation 
av anställda, kontrakterade och soldater 
i reserven. 

till slut
Sammanfattningsvis så ter sig dagens ar-
méorganisation givetvis märkligt blygsam 
till både utformning och numerär. Bero-
ende på hur man räknar skulle Sverige i 
dagsläget kunna mobilisera 3 400 man, 
alternativt – med mer förberedelser – 6 
300 man. För vilken uppgift hemmavid? 
Ja, det kan man fråga sig. 

ÖB Håkan Syrén har rört om i den svens-
ka dammen genom att inte som försvars-
beredningen framhäva miljön som hot. I 
stället har han påmint om fram de nordliga 
haven som tänkbara spänningsområden 
och talat om att vårt närområde präglas av 

stor dynamik. Under de omständigheterna 
låter det extra allvarligt när generalen var-
nar för att vår väpnade förmåga, med de 
finansiella krav som ställs, kraftigt kommer 
att nedgå när det gäller möjligheten att 
utveckla ett försvar ifall olika former av 
mer omfattande operationer skulle hota 
Sveriges fred och självständighet. Vad 
han nu tvingas förbereda är en nedgång i 
operativ förmåga som innebär en avsevärd 
operativ risktagning.

Man märker att ledamoten Hafström 
vid sin presskonferens i april om de nya 
indragninsutspelet inte talade om något 
försvar av Sverige utan bara, som ett 
exempel, om ”territoriell integritet”. Det 
begreppet brukar användas synonymt 
med flydda tiders neutralitetsvakt utan 
operativ förmåga. Vi tycks ha flyttat oss 
tillbaka till mellankrigstidens nedrust-
ningsdebatt innan det mörknade i söder. 
Men arméinspektören, ledamoten Berndt 
Grundevik, har i alla fall gått i bräschen 
för att truppmaterielen skall läggas upp 
förbandsvis i stället för, som nu mest är 
fallet, i centrala förråd. 

Trovärdigheten i något slags försvarsför-
måga skulle därmed kunna öka marginellt. 
Med det greppet skulle man nästan komma 
att tänka på gårdagens krigsförband, även 
om ingen säger ett knyst om pengar för och 
behov av repetitionsövningar

Grundeviks strävan kan möjligen ändå 
vara en början på en något restaurerad 
nationell försvarsförmåga. Rätt många 
även inom Akademien hoppas på riktning 
bort från expeditionskårstänkandet till 
samling kring den nationella förmågan. 
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Men den föreliggande arménivån utgör 
inget avstamp för något nytt folkförsvar 
med trovärdig operativ förmåga, såvida 
inte ett idag svårförutsebart krisläge utlöser 
ett säkerhetspolitiskt snarast revolutionärt 
tänkande med tonvikt på ökad militär 
värnkraft. 

Politiker och militärer förmådde att 
tänka om under åren 1940/41–1945/49, 
kan någon säga. Flygvapnet tiofaldigades 
och luftvärnet och pansarvapet sjufaldi-
gades. Ett historiskt memento är dock att 
de tyngsta arméförbanden – fördelning-
arna (divisionerna) – orkade det svenska 
folket i detta det mest mörka läge endast 
fördubbla. Då hade man ändå en hygglig 
utbildnings- och kapacitetsgrund att stå på, 
en grund som vi idag fortsätter att dra ned 
på i tron att ökad kvalitet på utlandsinsatser 
och internationell solidaritetspolitik tryg-
gar landet. 

Riksdagsmän som eventuellt återvänder 
ut i verkligheten i syfte att granska läget 
för markstridskrafterna lär nog fortfarande 
förbryllas av det ringa antalet arméförband. 
Ingen kunde väl drömma om att uttun-
ningen av operativ förmåga skulle gå så 
långt. Några av dem borde ändå få svårt 
att längre blunda för den obalans mellan 
politiska uppgifter och väpnade resurser 
som driver det militära beslutsskiktet på 
obestånd. Just därför kan de frestas att 
lägga en del av skulden på tidigare ledande 
officerare inom Försvarsmakten. Huvud-
ansvaret för hur det ser ut bär dock våra 
politiker alldeles själva. 

Författaren var utrikesredaktör i Dagens 
Nyheter 1973–1998. Han är ledamot av 
KKrVA.


