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Under de senaste månaderna har för-
svarsdebatten tagit ny fart. Flera olika 

händelser har samverkat till att skaka liv 
i en debatt som i alltför hög grad varit 
avsomnad. När nu regeringen arbetar på 
en proposition till riksdagen, som ska ange 
hur Försvarsmakten ska utvecklas fram till 
2014, känns det angeläget att diskutera för-
svarsfrågan. Krigsvetenskapsakademiens 
val av tema för årets vintersymposium – 
Vad blir det av försvaret? – ligger därför 
helt rätt i tiden och lockade också en stor 
publik till Försvarshögskolan. Även SVT 
24 tyckte att programmet var värt att do-
kumentera. 

Symposiet hade tre olika teman. Det 
första ställde frågan om kostnadseffekti-
vitet med fokus på hur den svenska För-
svarsmakten klarar sig i jämförelse med 
andra nordiska länder? Det andra temat 
behandlade rekrytering och valet mellan 
ett värnpliktsystem och en rekrytering som 
helt bygger på frivillighet. Som avslutning 
diskuterades effekt och förmåga, dels ur ett 
EU-perspektiv, dels relationerna mellan 
den nationella civila ledningsstrukturen 

och den militära. Det var med andra ord 
inte de breda internationella samman-
hangen som behandlades. Istället riktades 
blickarna mot några väsentliga faktorer 
som kan vara helt avgörande för Försvars-
maktens utveckling.

I sina hälsningsord pekade Akademiens 
styresman, professor Bo Huldt, på att det 
för en historiker finns något välbekant i den 
värld som växt fram efter det kalla kriget. 
Det bipolära system som föll samman 
efter Sovjetunionens upplösning börjar nu 
bli alltmer multipolärt. I en situation där 
USA försvagas ser andra större stater en 
möjlighet att öka sitt inflytande. Parallel-
ler kan dras till det system som skapades 
i Europa i samband med den Westfaliska 
freden 1648, men som inte förhindrade 
den krigiska historia som präglat den 
europeiska utvecklingen fram till våra 
dagar. Euforin kring upplösningen av den 
maktbalans som dominerade vår världsbild 
under den senare delen av 1900-talet, bör 
därför inte få oss att sluta reflektera kring 
frågor som berör en försämrad omvärlds-
utveckling. Nya förutsättningar skapas i en 
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globaliserad värld, men vad detta kommer 
att innebära i framtiden vet vi inte. 

Bo Huldt pekade också på den dualism 
som verkar vara grundläggande för den 
svenska självsynen. Diskussionen 1948-49 
och vårt förhållningssätt idag bygger på 
samma spänningar mellan en strävan till 
avståndstagande från omvärlden och en 
samtidig önskan om ett nära samarbete. 

Som en grund för de tre teman som 
utgjorde stommen till programmet, in-
ledde ledamoten och generallöjtnanten 
Sverker Göranson med en presentation av 
huvuddragen i det underlag som Försvars-
makten lämnat till regeringen.1 En viktig 
utgångspunkt, menade Göranson, är att 
det finns en ”röd tråd” från perspektiv-
planeringens arbete från 2007 till dagens 
underlag samt att arbetet vid högkvarteret 
genomförts inom de ramar som angetts 
i regeringens planeringsanvisningar från 
6 november 2008 och som i sin tur byg-
ger på försvarsberedningens rapporter.2 
Underlaget har med andra ord framtagits 
i ett politiskt sammanhang och med stöd 
från det långsiktiga arbete som ägt rum i 
Högkvarteret. 

Ett viktigt ingångsvärde för arbetet 
har också varit att utvecklingen av För-
svarsmakten ska ske inom ramen för en 
oförändrad budget. För en utomstående 
betraktare är det fascinerade att konstatera 

att en oförändrad budget ofta ses som att 
det inte sker några neddragningar. Detta är 
givetvis inte sant. Medan kostnader för per-
sonal, materiel och anläggningar ständigt 
ökar, innebär den oförändrade ekonomiska 
ramen att handlingsutrymmet kontinuerligt 
minskar. In sin redovisning pekade Sver-
ker Göranson på de tre övergripande mål 
för det militära försvaret som återfinns i 
planeringsanvisningarna:

förebygga och hantera konflikter • 
och krig
säkerställa landets suveränitet• 
skydda samhället och dess funk-• 
tionalitet

En skillnad mot de uppgifter som angavs i 
försvarspropositionen 2004 är att det inte 
finns någon tydlig åtskillnad mellan det 
internationella och det nationella perspek-
tivet. Begreppet omvärld respektive Sverige 
finns inte med i uppgiftsställningen, något 
som tidigare varit standardformuleringar. 
Detta kan tolkas som en tydlig strävan mot 
att inte skilja på ”hemma” och ”borta”. Som 
ett sätt att klargöra uppfattningen att svensk 
säkerhet är en del av en större helhet. Detta 
synsätt framgår också i inriktningen att det 
militära försvaret ska lösa dessa uppgifter 
tillsammans med andra. Men ändå finns 
det en realpolitisk insikt att vi också kan 

1  Sverker Göransson är chef för högkvarterets ledningsstab.
2  Det underlag som Göransson hänvisar till samt Försvarsmaktens svar på regeringens planeringsanvis-

ningar finns på Försvarsmaktens hemsida. http://www.mil.se/sv/Aktuell-fakta/Forsvarsmaktsplanering-
och-ekonomi/ samt http://www.mil.se/sv/Nyheter/centralanyheter/Malbilden-lamnad-till-regeringen/
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bli lämnade ensamma, uppgifterna ska även 
kunna lösas på egen hand. 

Försvarsministern har upprepade gånger 
fört fram uppfattningen att det militära 
försvaret ska vara användbart ”här och 
nu”. Detta betraktelsesätt återfanns också i 
Göransson redovisning. Försvarsmakten ska 
ges ökad användbarhet, ökad tillgänglighet 
och ha en högre ambition vad gäller insatser. 
Målet är att 2000 soldater plus en strategisk 
reserv om 300 soldater samtidigt ska kunna 
vara aktiva i olika insatser. Göransson be-
skrev detta med termerna tillgänglig, an-
vändbar och flexibel. En ökad tillgänglighet 
uppnås genom att antalet personer som är 
användbara på kortare tid än ett år, ökas 
från 37 000 till 49 000.3 Detta mål är också 
ett av de viktigaste skälen till att Försvars-
maktens personalförsörjningssystem föreslås 
bli ändrat från värnplikt till frivillighet och 
anställda soldater. En ökad flexibilitet och 
användbarhet kommer att innebära föränd-
ringar främst inom markstridsförbanden 
genom en övergång till färre typförband 
och förmåga att använda olika förband i ett 
modulsystem.  

Stommen i markstridsförbanden kommer 
att utgöras av åtta likformiga skyttebataljo-
ner.4 Utvecklingen kommer också att gå mot 

att andelen tung materiel (t ex stridsvagnar) 
kommer att minska, medan antalet lättare 
materiel (t ex pansarterrängbilar) kommer att 
öka. Detta ska ses mot den strävan som finns 
att göra Försvarsmakten mer ”expeditionär”, 
med andra ord öka den operativa rörligheten 
även i ett internationellt perspektiv. En annan 
viktig förändring är att mer pengar ska avde-
las till att vidmakthålla och livstidsförlänga 
befintlig materiel medan summan för utveck-
ling av ny materiel kommer att minska. 

Sverker Göransson avslutade med att 
beskriva det nordiska samarbetet och häv-
dade att detta i första hand sker för att skapa 
operativ effekt, inte för att åstadkomma 
besparingar. Han var också noga med att 
påpeka att syftet med det nordiska samarbetet 
inte var en nordisk försvarsallians. Besluten 
skulle även fortsättningsvis fattas nationellt. 
Som avslutning nämnde han Thorvald 
Stoltenbergs rapport som presenterades vid 
det nordiska utrikesministermötet i Oslo 
och menade att den pekade mot framtiden 
men att det som gäller övervakning av luft-
rummet och havsområden kan genomföras 
redan idag.5

Det första temat om kostnadseffektivite-
ten inom Försvarsmakten, inleddes med att 
ledamoten Helge Löfstedt presenterade en 

3  Denna summa fördelas på följande sätt: Markstridsförband 18 400, Sjöstridsförband 1 500, Luftstridsför-
band 3 000, lednings- och logistikförband 4 000, Hemvärn 22 000 personer.

4  Genom fördelning av materiel är inriktningen att kunna organisera: 3 tunga mekaniserade, 3 lätta meka-
niserade, 1 lätt och 1 amfibisk. 

5  Stoltenberg, Thorvald: Nordic Cooperation on Foreign and Security Policy – Proposals presented to the 
extraordinary meeting of Nordic foreign ministers in Oslo  February 2009.  http://www.regjeringen.no/
upload/UD/Vedlegg/nordic_report.pdf, 2009-02-21
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kritisk granskning av Försvarsmaktens pro-
duktivitet.6 Löfstedt jämförde kostnaderna 
för förbandsverksamheten i Sverige, Dan-
mark och Finland med hur många personår 
som har producerats 2007. Hans slutsats var 
att den svenska produktiviteten var lägre 
än i de länder han jämförde med, och han 
hävdade att produktiviteten i Finland var 
tre gånger så stor som Sverige medan den 
i Danmark var 1,5 gånger större. Många 
bland publiken undrade antagligen hur 
säkra denna typ av beräkningar egentligen 
är? Löfstedt pekade också på att det fanns 
många felkällor och osäkerheter. 

Frågan man då ställer sig är om det 
finns någon nytta med att göra sådana här 
analyser? Det svar vi fick från Löfstedt var 
att framgångsrika företag har en klar fokus 
på produktivitet och att det finns ett tydligt 
ökat intresse för produktivitetstänkande i 
samhället, såväl inom den privata som den 
offentliga verksamheten. Gemensamt för 
de verksamheter som lyckats att minska 
sina kostnader är att det införts en organi-
sationskultur som präglas av ett sökande 
efter kostnadseffektiva lösningar. Ett sätt, 
enligt Löfstedt, är att aktivt arbeta med så 
kallad ”bench-marking”, det vill säga jäm-
förelser med andra liknande verksamheter. 
Det räcker med andra ord inte med att få 
mer pengar, de måste också användas på 
ett optimalt sätt. I sina slutord pläderade 

Löfstedt för en satsning på en forskning 
kring försvarsekonomiska frågor, något 
som helt saknas i Sverige idag.

För att kommentera de resultat som 
Helge Löfstedt presenterat hade förre kom-
mendören för Finlands försvarsmakt, kal-
lade ledamoten general Gustav Hägglund, 
bjudits in. Av naturliga skäl var han mycket 
nöjd med de forskningsresultat som visade 
på att den finska försvarsmakten skulle 
vara betydligt kostnadseffektivare än den 
svenska. Hägglund pekade på fem olika 
faktorer som skulle kunna förklara de skill-
nader som Löfstedt tidigare påpekat. 

Det första skälet skulle vara att man i 
Finland alltid haft en lägre försvarseko-
nomisk ram än i Sverige. Några stora 
byråkratier som Fortifikationsverket, FMV, 
FOI m fl, har aldrig byggts upp i Finland. 
Även den övriga verksamheten har alltid 
tvingats att brottas med snäva budgetar, 
något som bidragit till en hög kostnads-
medvetenhet. 

Det andra skälet skulle vara avsaknaden 
av en stor inhemsk försvarsindustri. Den 
finska försvarsmakten har inte, enligt 
Hägglund, ”behövt beställa flygplan etc. 
för att befrämja exportmöjligheterna utan 
bara behövt köpa för eget behov”. 

Den tredje orsaken kan återfinnas i att 
Finland behåller allmän värnplikt. 

Det fjärde skälet är att internationell 

6  För den som vill fördjupa sig i Löfstedts beräkningar redovisas dessa i rapporten Personal och förbands-
verksamhet (FOI-R-2453-SE)som finns på FOI hemsida, http://www.foi.se/FOI/templates/Publication-
Page____171.aspx?qu=&au=&yr=2008&fomr=&sort=ar%20DES men också hos Löfstedt, Helge: 
”Kostnadsproduktivitet i förbandsverksamheten” i KKrVAHT, 4. häftet, 2008, s 74-82. 
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krishantering i Finland inte är en huvud-
uppgift. Materiel och utbildning inriktas 
mot det nationella territorialförsvaret. Den 
specialutbildning som genomförs för de 
soldater som ska ingår i de internationella 
insatserna omfattar endast ett par veckor. 
Med en yrkesarmé behövs i regel fyra 
soldater ”hemma” mot en i fält, varför 
kostnaderna blir femdubbla jämfört med 
det finska systemet. 

Det sista och kanske mest avgörande 
skälet är att försvarsmakten i Finland är 
inriktad mot det nationella försvaret. Delta-
gande i internationell krishantering baserar 
sig på lön, medan försvaret av det egna 
landet tar sin utgångspunkt från känsla för 
fosterlandet och hängivelse. Försvaret av 
det egna territoriet stöds av mycket oav-
lönat arbete som ”kommer fosterlandets 
försvar till fromma” och som aldrig skulle 
genomföras för att stödja ett deltagande 
i internationell krishantering. Hägglund 
avslutade med att förklara sin syn på varför 
de nordiska länderna har kommit fram till 
olika säkerhetspolitiska lösningar:

- Danmark och Norge har NATO
- Sverige har Finland
- Finland har Ryssland

Plikt eller frivillighet?
Nästa fråga som symposiet skulle behandla 
gällde frågan om plikt eller frivillighet. Un-
der temat: ”Går det att fylla kadrarna utan 
plikt?”, genomförde ledamoten och bri-
gadgeneralen Bengt Axelsson en analys av 
Försvarsmaktens personalförsörjning.7 Han 
inledde med att beskriva hur de grundläg-
gande faktorerna för Försvarsmaktens verk-
samhet förändrats. Från att vara förrådsställt 
till att vara insatt, från ett invasionsförsvar 
till ett insatsförsvar, från att agera ensamma 
till att lösa uppgifter tillsammans och till 
sist, att uppgifterna tidigare genomfördes 
hemma i Sverige mot att idag vara inriktade 
mot ett globalt agerande. 

Denna förändring ställer nya krav på per-
sonalförsörjningen och i sin redovisning 
pekade Bengt Axelsson på de utredningar 
och beslut som ligger bakom den utveck-
ling som lett fram till dagens situation.8 En-
ligt den inriktning som nu gäller kommer 
Försvarsmaktens personal vara indelad i 
nedanstående kategorier (antalet personer 
inom parentes):

 
7  Bengt Axelsson är numera vicerektor vid Försvarshögskolan och har tidigare varit ställföreträdande per-

sonalchef i högkvarteret.
8  Särskilt kan nämnas regeringens proposition 2001/02:10, http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.

aspx?nid=37&rm=2001/02&bet=10&typ=prop
 Personalförsörjningsutredningen SOU 2001:23, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/3732
 Skolreformutredningen SOU 2003:43, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/3483
 Officersförordning 2007:1268, http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2007:1268

Officersutbildning i Sverige, http://www.fhs.se/upload/Nyheter/2005/HSV-rpt-2005-52R.pdf
 Högskoleanpassning 2003:43, http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3281&dok_id=GRB343d1
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Anställda
 Officer (3 300)
 Specialistofficer (5 200) 
 Specialister (1 600)
 Civila tjänstemän (3 450)
 Gruppbefäl, sjömän och soldater med ett 

sjuårigt anställningskontrakt (6 450)
Kontrakterade
 Gruppbefäl, sjömän och soldater 

(9 200)
 Nationella skyddsstyrkor – tidigare 

hemvärn (22 000)
Reserv
 Officer/specialistofficer (2 450)

Denna personalstruktur innebär att För-
svarsmaktens förband blir mer tillgängliga 
och användbara. För att personalförsörja 
denna organisation kommer tre olika rekry-
teringsformer att användas. Årligen kommer 
4 000 personer att grundutbildas. Av dessa 
behöver 1 500 anställas som gruppbefäl, 
sjömän eller soldater, medan 900 kontrak-
teras för motsvarande befattningar. För att 
omsätta de nationella skyddsstyrkorna be-
räknas ett årligt tillflöde på 1 800 personer. 
Dessutom kommer det att ske en rekrytering 
till officers-/specialistofficersutbildningen. 
Övergången till en rekrytering som byg-
ger på frivillighet kommer dock enligt 
Axelsson, att ställa stora krav på inte bara 
Försvarsmakten utan också på en politisk 
vilja att göra nödvändiga ändringar i lagar 
och förordningar. 

Hans slutsats, efter att ha analyserat 
de förutsättningar som finns för en fram-
gångsrik personalförsörjning och som byg-
ger på frivillighet, var mycket kritisk. Det 
finns för stora osäkerheter i det system som 
nu övervägs och det finns inga teoretiska 
beräkningar som stödjer de rekryterings-
volymer som anges i Försvarsmaktens 
underlag. Istället hävdade han att med de 
nu föreslagna volymerna så kommer inte 
rekryteringen att fungera. 

För att vi ska få ett tillräckligt antal 
lämpliga och intresserade sökande krävs 
istället, menade Axelsson, en könsneutral 
mönstringsplikt följt av en fem månader 
lång grundutbildning med stöd av plikt, 
men baserad på positiva incitament. Där-
efter kan urval och anställning ske enligt 
det förslag som Försvarsmakten nu lämnat 
till regeringen.   

Försvarsdebatten tenderar tyvärr emel-
lanåt att hemfalla till slagordsretorik. Inte 
minst har detta gällt frågan om värnplikt 
kontra frivillighet. Argumenten är att värn-
plikt hänger ihop med mobiliseringsförsvar 
och är därför något omodernt, medan 
frivilligheten kopplas ihop med ett insats-
försvar som är dagens, moderna svar på de 
uppgifter som Försvarsmakten ställs inför. 
Genom den danske generalen, kallade 
ledamoten Christian Hvidt, fick vi en mer 
nyanserad bild av hur en personalförsörj-
ning genom värnplikt kan fungera.9 

I Danmark gör man en analys av om-
världen och de krav som därmed ställs på 

9  Christian Hvidt är tidigare försvarschef för den danska försvarsmakten.
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försvarsmakten som i hög grad överens-
stämmer med den svenska analysen. Nå-
got militärt hot mot det danska territoriet 
föreligger inte under överskådlig tid medan 
det däremot krävs stående styrkor som kan 
användas i internationella operationer. 
Dessa styrkor ska kontinuerligt kunna hålla 
cirka 2 000 soldater utomlands. 

Den stora skillnaden ligger i valet av 
personalförsörjningssystem. Medan vi i 
Sverige är på väg att lämna värnplikten 
för ett system med frivillighet, har man i 
Danmark behållit värnplikten som rekry-
teringsform och anpassat systemet mot de 
nya krav som uppstått. I Danmark har man 
också behållit begreppet totalförsvar. I det 
danska totalförsvaret ingår fem olika delar; 
civil beredskap, statlig räddningsberedskap, 
polisen, hemvärnet och försvarsmakten. 
Medan de fyra första verksamhetsområdena 
är fokuserade mot nationella aktiviteter, 
ägnar sig försvarsmakten i princip helt åt 
internationella uppgifter. 

För att leda totalförsvarsverksamhet inom 
Danmark finns en regionsbaserad lednings-
struktur med fem regionala staber. För att 
personalförsörja detta system används värn-
plikt. Årligen inkallas cirka 6 000 – 7 000 
personer till en fyra månader lång totalför-
svarsutbildning. De flesta av de inkallade är 
frivilliga, det finns endast ett litet behov av 
att tvinga någon att tjänstgöra. Utbildning-
ens militära mål är att ge soldaterna förmåga 
att lösa uppgifter inom ramen för en grupps 
storlek. Efter dessa fyra månader sker en 
rekrytering på frivillig grund för anställning 
i försvarsmakten. 

I Danmark är uppfattningen att detta sys-
tem fungerar mycket bra. De värnpliktiga 
representerar en spegelbild av samhället 
och tjänstgöringen ökar folkförankringen 
av det militära försvaret. Utbildningen 
ger en bred grund för rekrytering till en 
militär anställning men inte minst ger den 
också en allmän samhällsnytta. Den inter-
nationella verksamheten som det militära 
försvaret deltar i har dock inneburit större 
påfrestningar och kostnader än vad som 
har förutsetts. Den stora nedslitningen av 
materiel och belastningen på personalen 
har skapat problem. Inte minst bland de 
fast anställda börjar man nu uppnå en gräns 
för hur många gånger de är villiga att delta 
i tjänstgöring utomlands. Ett resultat är att 
den danska försvarsmakten har svårt att nå 
upp till det politiska målet att kontinuerligt 
kunna ha 2 000 personer i utlandstjänst. 

För att minska belastningen på yrkes-
officerarna har försvarsmakten inlett ett 
samarbete med civila företag som kallas 
för ”InterForce”. Företagen som ingår 
i detta samarbete skriver på en deklara-
tion där de lovar att stödja deltagandet 
av reservofficerare eller andra frivilliga i 
försvarsmaktens utbildning och den na-
tionella eller internationella verksamheten. 
Medlemskap i ”InterForce” innebär att 
företagen är beredda släppa anställda till 
försvarsmakten och lova dem ett arbete när 
de kommer tillbaka.

Effekt och förmåga
Det avslutande temat som behandlades vid 
årets vintersymposium behandlade effekt 



48

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

1-2009 1-20091-2009

och förmåga i en ”annorlunda” Försvars-
makt. Förste talare var ledamoten och 
brigadgeneralen Gunnar Karlsson som för 
närvarande tjänstgör vid UD. Han gjorde 
en analys av den svenska operativa ef-
fekten sett från EU:s perspektiv. Karlsson 
betonade att det är viktigt att förstå att EU 
inte är en monolit, det ryms många olika 
uppfattningar bland medlemsländerna. EU 
behandlar inte heller frågan om nationellt 
försvar, det är enbart krishantering inom 
ramen för ”Peterbergsuppgifterna” som 
diskuteras i EU-kretsen. Inom ramen för 
dessa uppgifter finns det dock kollektiva 
mål och krav på militära förmågor. Målen 
innebär att EU inom 60 dagar ska kunna 
sätta upp en styrka på 60 000 soldater. Av 
dessa skall 2 styrkor om vardera 10 000 
soldater kunna sättas in med kortare varsel. 
Dessutom ska EU ständigt ha två ”Battle 
Groups” (BG) insatsberedda. 

Med beräkningsgrunden att Sverige ska 
kunna delta med 3 % av denna styrka ar-
gumenterade Karlsson för att den svenska 
insatsen i den stora styrkan på 60 000 
soldater skulle bestå av 1 800 soldater,  
2 x 300 soldater med högre beredskap och 
förmåga att delta i en BG.10 

Karlsson övergick sedan till att analysera 
Sveriges bidrag utifrån variablerna förmå-
gor (erbjuder sådant som EU efterfrågar), 
organisationens storlek, reaktionssnabbhet, 
strategisk rörlighet och uthållighet. Karls-

son bedömer att den svenska förmågebred-
den och strategiska rörligheten är godtagbar, 
storlek och reaktionssnabbhet är tillräcklig, 
medan uthålligheten är varierande. Sverige 
bidrar dock inte med något som kan täcka 
de brister som idag finns i EU, som t ex 
helikoptrar, satelliter, UAV samt strategiska 
lufttransporter. Det svenska medlemskapet 
i ”Strategic Airlift Cooperation” är dock 
positivt. Karlssons slutsatser blev att man 
”gråter inte i Bryssel, men man öppnar inte 
heller champagneflaskan”.

Den siste talaren var ledamoten och 
översten av 1.graden, Kim Åkerman. 
Hans presentation behandlade ”Lednings-
strukturens sannolika förmåga över hela 
konfliktskalan”. En utgångspunkt var den 
uppdelning av Försvarsmaktens operativa 
förmåga som beskrivs i regeringens reg-
leringsbrev för budgetåret 2009.11 I denna 
text återfinns tre olika nivåer, operativ 
förmåga 1 som ska kunna uppnås idag, 
operativ förmåga 2 som ska kunna intas vid 
ett försämrat omvärldsläge och operativ 
förmåga 3 som Försvarsmakten ska kunna 
uppnå efter att omvärldsutvecklingen ge-
nomgått en allvarlig och långvarig försäm-
ring. För att dessa förändringar i förmågan 
ska kunna uppnås måste vi, enligt Åker-
man, ställa oss frågorna: ”När vet vi? När 
fattar vi beslut? När får vi effekt?” Hans 
slutsatser var att vi kommer att få mycket 
svårt att hinna upptäcka förändringar 

10  Beräkningen 3 % kommer från att Sverige idag bidrar med denna procentsats i Athena-kvoten.
11  Regleringsbrevet återfinns på Försvarsmaktens hemsida, http://www.mil.se/sv/Forsvarsmakten/Dokument/

Regleringsbrev/ 
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och agera i tid för att nå den effekt som 
eftersträvas i de olika nivåerna. Vi måste 
därför ha en väl definierad och befintlig 
grundläggande försvarsförmåga. 

En annan brist som Åkerman påtalade är 
avsaknaden av samarbete mellan den civila 
sektorn och Försvarsmakten. Trots att detta 
är en uppgift i alla de tre operativa förmå-
genivåerna har det samarbete militärt-civilt 
som tidigare var en naturlig del i verksam-
heten mycket kraftigt nedprioriterats. Mest 
påtagligt är detta vid en jämförelse mellan 
den civila och militära ledningsstrukturen. 
Medan de civila myndigheterna är indelade 
i en nationell, regional och kommunal 
ansvarsnivå, har det militära, territoriella 
ansvaret, centraliserats till Högkvarteret. 

Konsekvenserna av detta förhållande 
blir att kontakterna mellan olika civila 
ledningsnivåer och den militära ledningen 
kommer att bli bristfällig. Den analys, sam-
verkan, planering, samordning, utbildning 
och övning som krävs för att olika militära 
förband ska kunna uppnå effekter tillsam-
mans med civila enheter genomförs inte. 
Avsaknaden av en militär territoriell led-
ningsstruktur är därför en stor svaghet. 

Enligt Åkerman är det inte Försvarsmak-
tens internationella förmåga som är dess 
största svaghet, utan den nationella. När 
ÖB framhärdar att Försvarsmakten behål-
ler hela kompetensbredden så stämmer inte 
detta. Förmågan att genomföra nationella 
insatser är numera kraftigt försvagad.

Vintersymposiet 2009 bjöd på många 
intressanta föreläsningar och innehöll också 
möjligheter till en diskussion kring de olika 

teman som förekom. Några svar på de 
komplicerade frågor som var föremål för 
behandling under symposiet, kanske inte 
var så lätta att finna, snarare väcktes nya 
frågor utifrån de problemställningar som 
avhandlades. Följande frågeställningar 
kan ses som en sammanfattning av årets 
vintersymposium.

Har Sverige den lägsta produktiviteten 
i Norden i relation till de kostnader som 
åtgår för att producera förband?

Att det finns skillnader mellan de länder 
som granskades i Helge Löfstedts redo-
visning är helt klart. Om hans beräkningar 
stämmer eller inte, är inte huvudfrågan. 
Istället ska vi fundera på varför vi har lagt 
så lite forskningskraft på denna fråga. För-
svarsmakten bör också rannsaka sig för att 
se om den organisationskultur som nu finns 
bejakar produktionseffektivitet.

Har Sverige, som enda land i Norden, 
valt rätt väg när värnplikten överges 
till förmån för en rekrytering på frivil-
lig väg?  

Att det går att skapa ett modernt insatsför-
svar baserat på rekrytering via värnplikt 
visar det danska exemplet. Danmark har 
redan det insatsförsvar som Sverige strä-
var efter. Danska soldater är också insatta 
i hårda strider i södra Afghanistan. För 
Danmark och Finland är bevarandet av 
värnplikten en helt central fråga för att 
kunna behålla folkförankringen och få en 
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bred rekrytering. Har vi i Sverige under-
skattat dessa frågor?   

Har Sverige, som enda land i Norden, 
valt rätt väg då den nationella, territori-
ella ledningsförmågan centraliserats?

I både Danmark och Finland finns begrep-
pet totalförsvar kvar. Regionala staber har 

som uppgift att tillgodose den samverkan 
militärt-civilt som är nödvändig för att 
nationella kriser ska kunna lösas. Har vår 
fokus på internationella insatser gjort att vi 
glömt bort den nationella dimensionen?

Författaren är överstelöjtnant och ledamot 
av KKrVA.


