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Många utmaningar väntar genomförandet
av Försvarsmaktens nya personalförsörjnings-
system.
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Ett professionellt 
försvar
Övergången från värnplikt till 
ett personalförsörjningssystem 
baserat på heltids- respekti-
ve kontraktsanställda soldater 
och sjöman brukar från ledan-
de försvarspolitiker och militä-
rer presenteras som den största 
förändringen inom Försvars-
makten på 109 år. Den förra, 
mera djupgående, förändringen 
av den dåvarande Krigsmakten 
skedde i och med införandet 
av den allmänna värnplikten år 
1901, vilken upphörde år 2010.

Kraven då det gäller att få det 
nya systemet funktionellt är 
mycket stora. Att rekrytera de 
rätta människorna är en utma-
ning, att bibehålla dem som re-
kryterats över tiden får bedö-
mas som minst lika krävande. 
Erfarenheterna från andra län-
der som professionaliserat sina 
försvarsmakter pekar tämligen 
entydigt på svårigheterna att re-
krytera män och kvinnor med 
rätt kvalitet och till rätt antal. 
Efterföljande utmaning är att 
kunna erbjuda en så attraktiv 
profession att de som valt det 
militära yrket stannar en längre 
tid, vilket såväl från professio-
nella som kostnadseffektivitets-
aspekter är ytterligt avgörande 
för om systemet fungerar.

Utländska erfarenheter, som 
också vi kan dra nytta av, sak-
nas inte sedan 17 europeiska 
länder under de senaste två de-
cennierna övergått till profes-
sionella militära organisationer. 
Det sjuttonde landet var Tysk-
land där värnplikten upphörde 
i juli innevarande år. Konse-
kvensen av dessa förändringar 
är att så gott som alla EU- och 
Nato-länder i framtiden står 

inför i grunden samma möj-
ligheter och utmaningar då det 
gäller att personalförsörja sina 
försvarsmakter.

Den teknologiska utvecklingen 
har angetts som ett skäl till öka-
de krav på den enskilde soldaten 
och sjömannen vars konsekvens 
skulle tala för en professionali-
sering av det militära maktin-
strumentet. Kanske i ännu hö-
gre grad utstakas vägen mot en 
professionellare försvarsmakt av 
den politiska och geostrategiska 
utvecklingen vars konsekvens är 
att militära maktmedel i ökande 
utsträckning används som ut-
rikes- och säkerhetspolitikens 
förlängda arm och repressions-
instrument, också i situationer 
där huvuddelen av samhällets 
medborgare lever i en situation 
karakteriserad av fred. Alltså, om 
statens yttersta maktapparat, vil-
ket är det militära maktmedlet, 
alltmer används under förhål-
landen som från den enskilde 
soldatens/sjömannens perspek-
tiv inte innebär någon skillnad 
från kriget, är detta knappast 
arenan för ett mobiliseringsför-
svar.

Det hävdas från såväl politiskt 
som militärt håll att förmågan, 
hos såväl soldater/sjömän som 
förband, till insats i samband 
med internationella operatio-
ner där motståndare utgörs av 
en eller fl era motståndsrörelser, 
alternativt insatser på eget ter-
ritorium mot en statlig aggres-
sor, kräver en professionell för-
svarsmakt. Det kan handla om 
alltifrån fredsframtvingande till 
fredsbevarande operationer, det 
kan handla om humanitära in-
satser eller suveränitetshävdelse 

eller i sin yttersta konsekvens 
om nationellt integritetsförsvar. 
Således ett uppdragsspektrum 
som kommer att kräva en stän-
digt pågående anpassning av 
insatsmetoder och utbildning 
såväl före, som under och ef-
ter insats oaktat uppdraget lö-
ses på internationell eller na-
tionell basis.

En allt bredare uppdragskata-
log för våra militära kapacite-
ter hävdas tala mot värnplik-
ten. Mot det kan argumenteras 
att exempelvis våra internatio-
nella insatser inte erbjöd några 
rekryteringsproblem när värn-
plikten tillämpades. Som mot-
argumentet mot detta anförs 
att insatsmiljön idag har blivit 
svårare vilket kräver professi-
onellare soldater/sjöman som 
kan såväl verka som överleva i 
denna miljö.

Den värnpliktige, medborgaren 
i uniform, bidrog starkt till att 
svenska folket fi ck en grund-
kunskap och förståelse för för-
svaret. Samtidigt går det inte 
att se bort ifrån att kvinnor-
na, under huvuddelen av värn-
pliktsepoken var exkluderade, 
undantaget de som engagerade 
sig i någon av de frivilliga för-
svarsorganisationerna. Frågan är 
om den folkliga förankringen 
av försvaret har sämre förutsätt-
ningar att lyckas när Försvars-
makten professionaliseras. Eller 
är det så att det är kvaliteten 
på det som Försvarsmakten gör 
som skapar ett förtroendekapi-
tal hos medborgarna? Åtmins-
tone erfarenheter från exem-
pelvis Danmark och Storbritan-
nien pekar tämligen entydigt på 
relevansen i det senare.
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 Försvarsmakten arbetar hårt för 
att bemanna insatsorganisatio-
nen med soldater, sjömän och 
befäl. Ledordet är bra ledarskap. 
Försvarsmaktens personaldi-
rektör Per-Olof Stålesjö vill ge 
de sökande en attraktiv miljö.

Arbetsmarknaden
På en arbetsmarknad där 
Google, IKEA och Ericsson 
attraherar, hur ska Försvars-
makten agera här? Finns det 
några knep?
 Nej. Per-Olof Stålesjö tror 
inte på magiska knep. I stället 
handlar det om att erbjuda en 
attraktiv miljö. I den är ett gott 
ledarskap det viktigaste för ho-
nom.
– Vi vill ge de som söker sig 
till oss bra utvecklingsmöjlig-
heter och karriärvägar. Det vi-
sar vi i våra rekryteringskam-
panjer där bilden av Försvars-
makten, vår verklighet, kom-
mer fram, säger Per-Olof 
Stålesjö.
– Under året har vi genom-
fört fyra omgångar grundläg-

gande militär utbildning. Cirka 
22 000 har visat intresse.
– Vi attraherar både killar 
och tjejer. Vårt värde på arbets-
marknaden är bra.
 Det visar sig också att de 
som söker sig till den grund-
läggande militära utbildning-
en stannar kvar. Hittills har 90 
procent av de som kommit in 
till denna genomfört utbild-
ningen och gått vidare till an-
ställning.

Per-Olof Stålesjö arbetade inn-
an han kom till Försvarsmak-
ten som personalchef på Sand-
vik och hos den svenska de-
len av Ericson. Vilka erfarenhe-
ter från näringslivet har bäring 
på Sveriges största myndighet 
Försvarsmakten?
– Det viktiga är att se på de 
frågor som handlar om ledar-
skap, de chefer som är närmast, 
hur agerar de? Får de rätt för-
utsättningar att vara ledare och 
chefer i sina roller?

Bra ledare och verksamhet
Ledarskapet är således A och O 
enligt Per-Olof Stålesjö.
– Det är den mest avgörande 
faktorn för att människor skall 
tycka att det är utvecklande 
och stimulerande att arbeta i 
Försvarsmakten.
– Verksamheten är det andra 
benet som lockar unga killar 
och tjejer. Här fi nns möjlighe-
ter till tjänstgöring utomlands, 
vilket väntar många gruppche-
fer, soldater och sjömän, som 
fått anställning, genomför en 
grundläggande militär utbild-
ning eller har sökt denna.
– Vi har nu anställt de för-

sta gruppcheferna, soldaterna 
och sjömännen (GSS)och får 
se hur de utvecklas, hur många 
som vill stanna och hur länge. 
Det är hela tiden en utveck-
lingsprocess, säger Per-Olof 
Stålesjö.
 De kontrakt som erbjuds 
blivande GGS är på upp till 
åtta år för tidvis tjänstgörande. 
Förhoppningsvis ska de stan-
na i fem till sex år, det är För-
svarsmaktens ambition. Det ger 
ekonomi i systemet och samti-
digt ett fl öde som skapar förut-
sättningar för en jämn rekryte-
ringstakt.

Nödstopp inget hinder
Försvarsmakten har en an-
strängd ekonomi. Budgetmis-
sar har lett till nödstopp. Bety-
der det att utbildningen av re-
kryter påverkas?
– I år ska vi rekrytera totalt 
3 800 gruppchefer, soldater 
och sjömän och det kommer 
vi att göra.

Per-Olof Stålesjö menar att 
den mediala diskussion som var 
het i våras och handlade om 
anställningsstopp inte stämmer 
med verkligheten.
– Däremot drar vi ner på tak-
ten i höst därför att vi anställt 
fl er redan utbildade än vi räk-
nat med. Vi minskar intaget till 
omgång 3 och 4 av den grund-
läggande militära utbildningen 
i höst och tar bara in så många 
som vi kan erbjuda anställning.

Försvarsmakten har hittills 
kunnat rekrytera ur ett antal 
värnpliktskullar. När de för-
svinner, hur påverkar det re-

Per Lunqe:

Bra ledare – en 
framgångsfaktor

Vi har ännu tid på oss, säger Per-Olof
Stålesjö om Försvarsmaktens 
möjlighet att locka ungdomar som 
har andra attraktiva möjligheter på 
arbetsmarknaden. Foto: Per Lunqe
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kryteringen av de som ska an-
ställas?
– De kommer från gymna-
sieskolan eller från andra jobb. 
Där kommer vi att vara på ar-
betsmarknaden som vilken 
annan arbetsgivare som helst. 
Men vi tär på det magasin som 
utgörs av värnpliktsutbildade 
och de som tjänstgjort utom-
lands. Det var det som skedde i 
våras. Vi anställde fl er än vi ti-
digare räknat med.

Växla mellan skola och jobb
Ungdomar som kan söka en 
universitets- eller högskoleut-
bildning kan kombinera det-
ta alternativ med anställning i 
Försvarsmakten. Per-Olof Stå-
lesjö säger att de kan kombine-
ra studier med anställning som 
visstidstjänstgörande.
– Under studietiden gör de 
ett uppehåll på sex till nio må-
nader, för till exempel en insats. 
På det sättet kan de hitta en bra 
väg att fi nansiera utbildningen.

Peter Hultqvist, ordförande i 
riksdagens försvarsutskott är 
kritisk till värnpliktens avskaf-
fande. Bland annat ser han en 
risk i att kompetensen urhol-
kas. Här håller inte Per-Olof 
Stålesjö med.
– I det gamla systemet hade 
vi värnpliktiga inne på tjänst-
göring upp till 15 månader. 
En del åkte på insats och efter 
insatsen skingrades förbandet 
och så blev det ny rekrytering 
för nästa insats.
– Vad vi nu skapar är ett sys-
tem där vi har en stor andel 
kontinuerligt anställda soldater 
och sjömän som är samtränade. 
Vi skickar ut färdiga förband 
eller byggklotsar av förband, nu 
till Afghanistan, och tar hem 
och bibehåller dem som för-
band.
– Det måste på sikt skapa en 
mer kompetent soldat eller sjö-
man. Jag har svårt att förstå ar-
gumentet att det skulle ha varit 
bättre med det gamla systemet.

Problemet i Holland
Men hur ser du på invändning-
en att Försvarsmakten med 

värnplikt fi ck ett bättre utfall 
på soldaternas normalfördel-
ningskuva?
– De sista åren hade vi 5 500 
värnpliktiga inne. Urvalspro-
cessen ställde krav på fysik, 
mentalitet och andra kompe-
tenser eller förmågor. Det vi 
sett i år är snarare att våra re-
kryter hamnar högre på nor-
malfördelningen.

Finns det inte risk för att För-
svarsmakten hamnar i det hol-
ländska dilemmat, där bara de 
som inte får annat jobb tar an-
ställning i Försvarsmakten?
– Vi är inte där nu och bland 
de 22 000 som visat intresse, så 
ligger de bra till på arbetsmark-
naden. Men självklart kan vi 
hamna i en besvärligare situa-
tion. Exempelvis om det blir 
en ökad konkurrens om ar-
betskraften när Sverige hamnar 
i en högkonjunktur med stor 
efterfrågan, eller när vi får sto-
ra pensionsavgångar där ung-
domskullarna inte räcker till att 
fylla luckorna. Den närmsta ti-
den har vi att visa att vi är en 
attraktiv arbetsgivare.

Försvarsmakten förbereder sig 
för en situation där det blir 
större konkurrens om arbets-
kraften.
– Vi lär oss under resans gång 
och drar erfarenheter efter var-
je omgång av den grundläg-
gande militära utbildningen. Vi 
jobbar med utbildning för vå-
ra chefer längst ut på linjen. Vi 
jobbar också med varumärket 
och hur det tas emot av ung-
domarna. Ska vi förändra oss? 
Vi får dra de lärdomarna allt 
eftersom vi utvecklar systemet 
och oss själva. Vi har ännu tid, 
säger Per-Olof Stålesjö.

Överskott hjälper samhället
Det fi nns ett överskott på offi -
cerare äldre än 35 år men brist 
på offi cerare i lägre befälskate-
gorier.
– Vi ser att vi har en ålders-
struktur som är en utmaning. 
I dagsläget och under några 
år framåt har vi en övertalig-
het bland offi cerare och civila. 

Men från 2013 och tre år fram-
åt inträffar många pensionsav-
gångar. Siffermässigt går puss-
let ihop, men vi måste se till 
att medarbetare har rätt kom-
petens och inte bara fastna i 
siffror. Vi måste också utveckla 
vårt sätt att arbeta med karriär-
växling.

Per-Olof Stålesjö ser hur det 
inom andra myndigheter på 
några års sikt uppstår ett behov 
av chefer. Det ska ge Försvars-
makten möjligheten att karri-
ärväxla medarbetare till andra 
utmanande jobb.

Försvarsmakten jobbar samti-
digt med att ge unga killar och 
tjejer ett civilt meritvärde.
– Det fi nns två delar. Den ena 
är att beskriva utbildningens 
innehåll, också i civila termer. 
Det gäller inte minst att över-
sätta offi cerarnas meritförteck-
ning så att en extern arbetsgi-
vare förstår vad den innebär.

En efterfrågad förmåga oavsett 
arbetsgivare är problemlösning.
– Ordning och reda, struktur, 
resultat och effektivitet. Det är 
en del av Försvarsmaktens va-
rumärke.

Hur viktigt är det att vara en 
bra arbetsgivare?
– Det är avgörande och hand-
lar om bra ledarskap och att ge 
de anställda möjlighet till en 
bra utveckling. Det ska vara 
många öppna dörrar.

Varför sökte du dig från nä-
ringslivet till ditt jobb på För-
svarsmakten?
– Ska man ha ett intressant 
personalchefsjobb, det mest in-
tressanta i Sverige just nu, så är 
det här. Vi står inför en mycket 
stor utmaning och det gäller att 
balansera försiktigt, det går inte 
att förändra allt över en natt när 
vi skruvar på olika parametrar. 
Jag och mina kollegor måste ha 
uthållighet och en tydlig in-
riktning, säger Per-Olof Ståle-
sjö.

Per Lunqe är frilansjournalist
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Försvarsmaktens övergång från 
värnplikt till en professionell 
organisation brukar beskrivas 
som den största militära reform 
Sverige genomfört på mer än 
100 år. År 1901 avskaffades in-
delningsverket, vilket var ett 
system som byggde på anställ-
da soldater och befäl, som då 
ersattes av värnplikt. Förra året 
tog riksdagen ett beslut om 
övergång till ett system med 
fast anställda och kontrakterade 
soldater. 109 år av allmän värn-
plikt gick till historien.
 Försvarsmaktens insatsorga-
nisation som skall vara intagen 

2019 handlar om att militära 
förband efter beslut om höjd 
beredskap skall vara tillgängli-
ga inom några dagar, där insat-
ser dels ska kunna genomföras 
på nationell eller internationell 
basis tillsammans med andra 
länder. Förbanden ska kunna 
verka i Sverige, i vårt närom-
råde samt utanför detta. Mål-
bilden är lika tydlig som att ut-
maningarna är stora.

Erfarenheter av anställda soldater
Svenska soldater/sjömän är an-
tingen fast anställda eller an-
ställda med ett kontrakt som 

innebär att de tjänstgör en viss 
avtalad tid och i övrigt har ett 
yrke i det civila samhället.
 Det hävdas ibland att svensk 
militär organisation saknar mo-
derna erfarenheter av anställda 
soldater. Om moderna erfaren-
heter likställs med senare tiders 
erfarenheter så är det korrekt. 
Fram till 1952 fanns emellertid 
ett volontärsystem vilket var ett 
annat sätt att benämna ett sys-
tem med fast anställda soldater. 
Från detta fi nns det givetvis er-
farenheter.
 Då fanns en ambition om 
att antalet skulle vara cirka 

Tommy Jeppsson:

Att rekrytera ett 
professionellt 
försvar

Flottans och Flygvapnets förband 
kommer nästan till 100% att bestå 

av kontinuerligt tjänstgörande 
sjömän och soldater. Bilden visar en 
besättningsmedlem på HMS Trossö.

Foto: Nicklas Gustafsson 
Försvarsmakten/Combat Camera
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20 000, men eftersom lönen 
var låg var vakanserna under 
den tid systemet verkade cir-
ka 40%. Volontärernas status i 
samhället stod inte särskilt högt 
och i medeltal tjänstgjorde de 
3,5 år. För de söner som kom 
från familjer med små ekono-
miska medel var emellertid vo-
lontärsystemet en möjlighet till 
förbättrad civil skolutbildning 
samt att det gav förtur till stat-
lig och kommunal civil tjänst. 
Frågan är om soldatyrkets sta-
tus i dagens svenska samhälle är 
högre än för 60 år sedan. Hit-
tills har dockrekryteringen vi-
sat positiva tendenser.

Många utmaningar
Givetvis fi nns många problem 
när en stor organisation byter 
system för sin personalförsörj-
ning. Problemen är dock in-
te oöverstigliga, samtidigt som 
det måste fi nnas en insikt om 
att möjligheterna att lösa dem 
har ett nära sammanhang med 
ökade kostnader. Här ska sju 
utmaningar som organisatio-
nen har att hantera behandlas.
 Den första är att attrahera 

de människor som har den vär-
deringsgrund som krävs, har 
bra fysik och hälsa samt rätt 
utbildningsnivå. Det diskuteras 
om kravet för att bli soldat/sjö-
man skall baseras på gymnasie-
kompetens. Villigheten hos de 
med gymnasiekompetens att 
stanna en längre tid på soldat-
nivån med en lönesituation vi 
redan nu vet inte kan konku-
rera med motsvarande som det 
civila samhället erbjuder kan 
ifrågasättas. Och längre tjänst-
göringstid är nödvändig för att 
systemet som helhet skall ut-
veckla den höga professiona-
lism som eftertraktas.
 Nästa utmaning handlar 
om Försvarsmaktens förmåga 
att attrahera tillräckligt många 
unga i åldersgruppen 18–25 år. 
Beredskap bör fi nnas att anstäl-
la äldre personer med arbets-
livserfarenhet som kan använ-
das av Försvarsmakten. Flera 
kvinnor behöver anställas lik-
som invandrare. Den senare 
gruppen är av särskild bety-
delse då vi vet att befolkningen 
i Sverige i likhet med fl erta-
let västländer är åldrande, var-

för samhället kommer att vara 
beroende av en kontinuerlig 
invandring för att klara arbets-
marknadens krav.
 En tredje utmaning är att 
intressera människor utanför 
storstadsområdena för de mi-
litära yrkena. Som det nu ser 
ut är det personer från Stock-
holm, Göteborg och Malmö 
med kringliggande regioner 
som underbygger de positi-
vaste rekryteringssiffrorna. Inte 
överraskande eftersom de fl es-
ta människorna bor här, men 
Försvarsmakten måste också 
uppfattas vara en attraktiv ar-
betsgivare för människor som 
bor i glesbygden. Kanske bör 
också en gemensam nordisk 
och EU arbetsmarknad samt 
EU medborgarskapet vägas in. 
Frågan om det ska fi nnas ett 
krav på svenskt medborgarskap 
för anställning i Försvarsmak-
ten eller om vi ska bredda möj-
ligheterna till att också omfatta 
medborgare från Norge, Dan-
mark och Finland liksom från 
övriga EU-länder borde disku-
teras och analyseras. Medbor-
garskap kan erhållas i efterhand 

Huvuddelen av Arméns liksom Amfi biekårens förband 
kommer att bemannas med tidvis tjänstgörande soldater. 
Kommer dessa soldater att kunna rekryteras? Mycket 
avhänger arbetsgivarnas inställning till att anställa 
personal som har en återkommande frånvaro. Bilden 
visar soldater på övning vid Arméns Jägarbataljon.
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Faktaruta
Försvarsmaktens nya personal-
struktur skall vara intagen 2019. 
Total styrka skall då vara 47 000, 
varav 22 000 i Hemvärnet.
 Armén skall ha 15 000 soldater, 
Flygvapnet 5 000 och Marinen lika 
många sjömän och soldater (Am-
fibiekåren) Av dessa 25 000 solda-
ter och sjömän kommer 6 500 att 
vara anställda på heltid och 9 500 
på deltid. Resterande är officera-
re och reservofficerare där 65% 
kommer att vara specialistoffice-
rare (internationellt Non Commis-
sioned Officers)
 Försvarsmakten har ett årligt 
behov av 4 000 rekryter. De som 
antas genomgår en tre månaders 
grundläggande militär utbildning. 
Soldater som väljer Hemvärnet 
genomför därefter sin fortsatta ut-
bildning där. Övriga som önskar 
anställning på hel eller deltid fort-
sätter under sex månader en kom-
pletterande militär utbildning då 
de är anställda på prov. Efter den-
na kan de anställas om de anses 
lämpliga.
 Heltidsanställda soldater/sjö-
män kan tjänstgöra upp till åtta år 
med möjlighet till fyra års förläng-
ning. Deltidstjänstgöring kan om-
fatta upp till nio år och innefattar 
två internationella tjänstgöringar 
om tre månaders utbildning och 
sex månaders insats i en mission 
vardera. I tillägg skall tre Krigsför-
bandsövningar om cirka tre veck-
or genomföras.
 Lägsta månadslön är 17 000 kr. 
Specialister betalas mer. Om den 
enskilde väljer att bo på kasern 
kostar det cirka 1 100 kr i måna-
den. Lunch och middag i militär-
restaurangen kostar 70 kr.
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och tanken är knappast mer 
kontroversiell än det faktum att 
det brittiska försvaret rekryte-
rar från samväldesländerna.
 Den fjärde utmaningen blir 
att locka till anställning vid för-
band som är belägna på orter 
som uppfattas som mindre att-
raktiva.
 En femte och svår utma-
ning blir att behålla ett tillräck-
ligt antal av dem som genom-
går den grundläggande militära 
utbildningen och har de rätta 
förutsättningarna att fortsätta i 
yrket. Inte bara att de fortsät-
ter efter denna utbildning utan 
också gör det under en följd av 
år så att organisationen uppnår 
tillräckligt hög grad av profes-
sionalitet.
 En sjätte utmaning blir att 
hålla en rimlig balans mel-
lan Försvarsmaktens materiel-
la kvalitet och den personel-
la. Erfarenheterna från länder 
som lämnat värnplikten och 
övergått till professionella mi-
litära organisationer är att per-
sonalkostnaderna ökat. Löner 
och andra förmåner, premier i 
samband med att anställning-
en upphör, liksom kostnader-
na för civil utbildning under 
anställningstiden som förbere-
delse för övergången till civi-
la anställningar kräver erfaren-
hetsmässigt ökande resurser. 
En situation där försvarskost-
naderna i bästa fall tenderar 
att ligga kvar på en prolonge-
rad nivå innebär svårigheter att 
upprätthålla dels den övnings-
verksamhet som ett professio-
nellt militärt system är starkt 
beroende av dels den mate-
riella kvaliteten som för den 
svenska Försvarsmaktens del 
just nu är hög.
 En sjunde utmaning ligger 
i nödvändigheten att fi nna en 
bred enighet bland samhällets 
olika aktörer på arbetsmark-
naden om de militära yrkenas 
meritvärdering. Tidigare för-
sök under värnpliktsepoken 
har inte varit särkilt framgångs-
rika men nu måste det lyckas.

Offi cerare och specialistoffi cerare
Det enhetsbefälssystem som 

infördes 1983 innebär att er-
farenheterna avseende rollför-
delningen mellan offi cerare 
och specialistoffi cerare saknas. 
Denna måste nu växa fram från 
erfarenheter som dras efter-
hand i det dagliga arbetet, lik-
som att äldre offi cerare kan bi-
dra med sina erfarenheter samt 
att internationella erfarenheter 
kan inhämtas.
 Reservoffi cersutbildningen
har ej genomförts under ett 
antal år varför det är viktigt 
att denna kommer igång. Det 
fi nns också ett stort behov av 
kompletteringsutbildning av 
de reservoffi cerare som redan 
fi nns, eftersom få övningar har 
genomförts där reservoffi cera-
re deltagit och kursverksam-
heten för denna kategori varit 
mycket begränsad under senare 
år. Reservoffi cerarnas roll som 
”ambassadörer” i samhället ska 
inte underskattas vilket innebär 
att de har en viktig funktion då 
det gäller att förankra försvaret 
hos samhällets medborgare.
 Oavsett det handlar om of-
fi cerare eller specialistoffi cera-
re som är kontinuerligt verk-
samma eller anställda i reser-
ven kommer högre krav att 
ställas på dessa jämfört med när 
det var värnpliktsutbildning-
en som stod i fokus. Fast an-
ställda och kontraktsanställda 
soldater och sjömän innebär 
en professionalisering av För-
svarsmakten som får genom-
slag i kravet på högre kvalitet 
i det som görs. Oavsett om ett 
förband är insatt eller är verk-
samt i sin garnisonsort är ut-
bildning något som ständigt 
kommer att pågå i syfte att 
dragna erfarenheter från in-
satser skall få ett genomslag i 
än högre professionalitet. Kra-
ven kommer således i stor ut-
sträckning underifrån i orga-
nisationen där följaktligen det 
yngre befälets kompetens och 
ledarkvalitet kommer att stäl-
las på prov. Och det är inte 
bara den rent militära kompe-
tensen det handlar om. Exem-
pelvis har plutoncheferna ett 
arbetsgivaransvar för sina sol-
dater vilket ställer ytterligare 

krav på kunskap och personlig 
mognad hos dessa unga chefer.

Avslutning
Utmaningarna som ligger i att 
professionalisera Försvarsmak-
tens personal skall inte över-
drivas. Lika viktigt är dock att 
de inte underskattas. Avgöran-
de för framgång blir de militära 
yrkenas långsiktiga attraktions-
kraft i samhället och en rea-
listisk syn på faktorn kostnad 
med vilket underförstås bety-
delsen av att politiska och mi-
litära beslutsfattare inser att den 
kommer att tendera att peka 
uppåt.

Tommy Jeppsson är redaktör för 
vårt försvar
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Plutonchefsrollen har delvis 
ändrat karaktär efter värnplik-
tens upphörande. Tidigare låg 
tyngdpunkten vid utbildarrol-
len och vid enstaka tillfällen att 
vara truppförande plutonchef. 
I dag är truppföring kärnan i 
yrkesrollen. Min uppgift är så-
ledes entydigt att vara pluton-
chef. Att vara plutonchef för 
värnpliktiga kan bäst beskrivas 
som att vara utbildningsledare. 
Dagens fokus på att leda mi-
na soldater känns rätt. Givetvis 
fi nns fortfarande ett betydande 
inslag av den rena utbildarrol-
len och jag ägnar ganska myck-
et tid åt planering och utbild-
ning av mina gruppbefäl och 
soldater.

Soldaterna
Huvuddelen av soldaterna på 
min jägarpluton har genom-
fört sin grundutbildning vid jä-
garbataljonen. Några kommer 
från andra förband. Många har 

genomfört internationella in-
satser. Det är med andra ord en 
viss spännvidd inom plutonen, 
något som innebär utmaningar. 
Utbildningen kan inte helt an-
passas efter de som saknar erfa-
renhet av jägartjänst men inte 
heller enbart fokusera på dem 
med god jägarerfarenhet. De 
av mina soldater som från bör-
jan kom från andra förband har 
idag erfarenhet av en drygt fem 
månader ”vintersäsong” vilket 
har gjort att de har vuxit både 
som människor och soldater. 
Det viktigaste är att målsätt-
ningarna över tiden är rimliga 
och att det fi nns en balans mel-
lan att å ena sidan stimulera de 
mest erfarna och å den andra 
att inte göra det för svårt för de 
mindre erfarna eller göra avkall 
på säkerheten.

Tidsuttaget
Störst skillnad mot tidigare är 
tidsutnyttjandet. Vi är alla ar-
betstidsreglerade vilket med-
för att allt ska göras på arbets-
tid. Tidigare kunde förberedel-
ser och vård ske på kvällstid. 
Den faktiska utbildningstiden 
per dag nedgår jämfört med 
värnpliktstiden. Det som tidi-
gare tog en vecka tar i dag 
nästan två att genomföra. Sol-
daterna kan dock tjänstgöra i 
fl era år vilket innebär att ut-
bildningen kan göras såväl bred 
som djup med repetition som 
återkommande inslag. Dagens 
system ger också möjligheter 
att hela tiden återkomma till 
grunderna exempelvis vad av-

ser standardförfaranden i strid 
samt mängdträna dessa i avse-
värt större omfattning än tidi-
gare. Ändrade möjligheter till 
tidsuttag har inledningsvis ska-
pat lite frustration då viljan att 
leverera snabbt är hög. Men nu 
kan vi å andra sidan genomföra 
verksamheten under längre tid 
och är inte begränsade till ett 
utbildningsår.
 För alla anställda inom jä-
garbataljonen är möjligheten 
att använda övningsdygn minst 
lika viktig som körmil för ett 
stridsfordonsförband eller fl yg-
timmar för ett fl ygförband. Da-
gens jägarsoldater och jägarof-
fi cerare tillbringar fortfarande 
mycket tid i fält, annars kan vi 
inte vidmakthålla den unika jä-
garkompetensen. Det medför 
också att alla har kompensa-
tionsledighet att ta ut.

Administration
Planering, förberedelser och 
administration upphör inte ba-
ra för att förbandet är ledigt. 
Det sätter plutonchefen i ett 
ofördelaktigt läge då förban-
det återkommer i tjänst. Mina 
roller som chef, utbildnings-
ansvarig och administrativt an-
svarig för plutonen ryms inte 
inom nuvarande arbetstidsav-
tal vilket renderar stora ”fl ex-
banker” och övertid för mig 
och mitt befäl. Administratio-
nen omfattar åtgärder avseen-
de anställning, arbetstidsplane-
ring, attestering, rapportering, 
uppföljningssamtal m.m. Efter-
som vi inte får anställa admi-

Fredrik Andersson:

Plutonchef för 
professionella 
soldater
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Fredrik Andersson. Foto: Anna Sjödell



11

vå
rt

 fö
rs

va
r 4

 ’1
1

nistratörer till skvadronerna har 
plutoncheferna fått en besvär-
lig situation. Sammantaget har 
min yrkesroll blivit mycket mer 
omfattande, tidskrävande och 
ansvarsfull. Det är lätt för per-
soner som inte tjänstgör vid ett 
stående förband att ge direk-
tiv om att ”fl ex-banker” och 
övertid ska hållas nere, men då 
glömmer man bort vad den 
nya plutonchefsrollen innebär.

Ledarskapet
Det praktiska ledarskapet skil-
jer sig dock inte mycket från 
tidigare då vi utbildade värn-
pliktiga soldater. Jägartjäns-
ten kräver och har alltid krävt 
ett nära och situationsanpas-
sat ledarskap där plutonchefen 
i många avseenden måste vara 
en föregångsman. Soldaternas 
krav har inte förändrats. Det 
går inte att kompromissa bort 
kvalitén i verksamheten. Kra-
vet på hög kvalité i utbildning-
en och i samband med övning-
ar är större i dag. Vi accepterar 
helt enkelt inget annat än den 
högsta tänkbara nivån i verk-
samheten. Vi vill alla vara väl 
förberedda inför en insats.
 Soldaterna kräver idag i 
större utsträckning att chefer-

na kan sitt hantverk. Det fak-
tum att förbandet kommer att 
användas för operationer och 
insatser ställer helt andra krav 
på chefens faktiska kunnande, 
ledarskapet och professiona-
lismen. Detta gäller självklart 
i båda riktningarna och även 
soldaterna emellan.
 Då det är en stor ålders- 

och erfarenhetsspridning mel-
lan soldaterna måste man som 
chef vara beredd på att han-
tera olika behov och problem. 
Att hitta en balansgång så att 
man under utbildning och öv-
ningar stimulerar de mest er-
farna, utan att stjälpa de mindre 
erfarna kräver en omfattande 
analys och planering. Genom 
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Jägartjänsten kräver, som författaren skriver, mycket av soldaterna. Foto: Johan Althén

Fakta om Arméns jägarbataljon
• Försvarsmaktens enda kvarvarande jägarbataljon
• Förbandets ordinarie bas är detachement Norrlands dragoner i 

Arvidsjaur
• Bataljonen är sedan ett år under utveckling till att bli ett stående 

förband, de första soldaterna anställdes i oktober/november 2010
• För närvarande finns drygt 100 gruppbefäl och soldater anställda vid 

bataljonen
• Fullt uppfylld ska jägarbataljonen om några år innehålla drygt 200 

gruppbefäl och soldater som tjänstgör på heltid enligt soldatavtalet
• Bataljonen är specialiserad på operationer i områden som kontrolleras 

av en motpart och operationer i svårtillgänglig och svårframkomlig 
terräng

• Utvecklar för närvarande förmågan att genomföra operationer i 
bergsterräng

• Nationellt ledande i förmågan att verka i arktisk och subarktisk miljö, i 
synnerhet under vinterförhållanden

• För att kunna anställas vid jägarbataljonen måste man ha en militär 
grundutbildning bakom sig, antingen den under värnpliktstiden (GU) 
eller den nya och frivilliga tre månader långa grundläggande militära 
utbildningen (GMU)

• Jägarbataljonens GMU genomförs från april till slutet av juni
• Beroende på sin bakgrund genomför varje nyanställd en tolv månader 

lång grundutbildning till jägarsoldat (GU J) eller delar av denna, som 
en fortsättning på genomförd GMU eller komplettering till tidigare 
värnpliktig GU,  först efter denna utbildning är man en grundlagt duglig 
jägarsoldat som kan placeras och integreras i en grupp i någon av 
jägarbataljonens plutoner
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att använda de mer rutinera-
de soldaternas kompetens och 
erfarenhet i utbildningen till-
varatar man viktiga erfarenhe-
ter från insatser. Detta är också 
ett sätt att visa aktning och res-
pekt för erfarna soldaters er-
farenhet och kompetens. Idag 
är det inte ovanligt att soldater 
kan ha stor erfarenhet av insat-
ser och en chef som inte värde-
sätter och tar tillvara detta, blir 
snabbt konfronterad. För yngre 
oerfarna offi cerare kan detta 
ibland vara svårt och uppfat-
tas som ett ifrågasättande. Att 
ha soldater med god erfarenhet 
ska tvärtom ses som en stor till-
gång. Utifrån soldaternas per-
spektiv är en chef som vågar 
tillvarata deras kunnande och 
erfarenhet en bättre ledare och 
chef.
 Soldater värderar sina che-
fer efter hur man anser att de 
kan sitt jobb. En offi cer kan 
inte vara bäst i allting och det 
förväntar sig inte en soldat. I 
stället handlar det mycket om 
inställningen till sitt arbete, att 
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kunna det man ska kunna, att 
vara rättvis och visa omvårdnad 
om sin trupp samt att försöka 
leva som man lär som militär 
yrkesman. Detta är sammanta-
get att vara föregångsman.

Personalvård
Kravet på min planering och 
framförhållning har tydlig-
gjorts. Soldaterna har precis 
som offi ceren ett civilt liv och 
behöver handla, hämta på da-
gis och besiktiga bilen. Som 
chef måste man vara beredd 
på att soldaterna behöver vara 
hemma med sjuka barn, besö-
ka sjukgymnast och genomföra 
inskolning av sina barn på da-
gis. Därmed behövs en plane-
ring för återtagande av förlorad 
utbildning och träning. Vi mås-
te vara fl exibla och öppna mot 
varandra för att skapa en gynn-
sam arbetsmiljö där medarbe-
tare, oavsett det handlar om 
soldater eller offi cerare, trivs på 
arbetsplatsen. Det i sig skapar 
rekryteringskraft till Försvars-
makten.

Offi cerare och specialistoffi cerare
Under de senaste åren har två 
typer av offi cersutbildningar 
genomförts och vi börjar så 
smått bemanna organisationen 
utifrån dessa. Vid jägarbataljo-
nen utgör specialistoffi cerarna 
på sikt drygt 65% av den totala 
volymen yrkesoffi cerare.
 Chefer på plutonsnivå och 
uppåt utgörs i huvudsak av of-
fi cerare medan ställföreträdan-
de chefer och vissa gruppchefer 
är specialistoffi cerare. För jägar-
plutonerna, som är avsedda för 
strid, bekämpningsledning, spa-

Samövning med helikopter är vanliga.
Foto: Johan Althén

Helikoptern är viktig 
för att säkerställa 
jägarförbandens logistik.
Foto: Stefan Boqvist
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ning och övervakning, behövs 
en allmän, bredare och läng-
re utbildning från offi cerspro-
grammet eller tidigare yrkes-
offi cersprogrammet för chefs-
tjänsten. Befattningar som stäl-
ler krav på ökad detaljkunskap 
och/eller fackkunskap beman-
nas i stor utsträckning av speci-
alistoffi cerare som har cirka 18 
månaders specialistutbildning. 
Om några år när förbanden är 
uppfyllda med specialistoffi ce-
rare kommer vi att kunna se ef-
fekterna av denna kategori. De 
kommer att utgöra ryggraden i 
förbanden med sina djupa de-
taljkunskaper, gedigna kompe-
tens samt inte minst erfarenhet. 
Tidigare har tjänstgöringssyste-
met inneburit att offi ceren har 
haft en tjänst under ett eller ett 
par år i samma befattning för att 
sedan gå till en ny befattning el-
ler till nästa skolsteg. Att fördju-
pa sig inom ett eller fl era fack-
områden har varit svårt att hin-
na med. Det är det senare som 
nu får avsevärt större betydelse.
 Specialistoffi cerarna har re-

dan efter examen en omfattan-
de instruktörsbehörighet. Tidi-
gare skickades några offi cerare 
iväg på utbildning på någon 
av Försvarsmaktens skolor för 
att tillgodogöra sig fördjupad 
kompetens inom en rad fack-
områden. Nu har i princip alla 
specialistoffi cerare en mycket 
bred fackkompetens från start 
vilken efter ett par års tjänstgö-
ring också blir djup.
 Vid jägarbataljonen beman-
nar specialistoffi ceren förutom 
det som nämnts ovan främst 
befattningar som kräver fl era 
års fördjupade kunskaper och 
färdigheter för att uppnå en 
god duglighetsnivå. Exempel 
på sådana tjänster är chef för 
prickskyttegrupp och eldleda-
re med förmåga att samver-
ka med och leda fl ygförband, 
så kallad JTAC (Joint Terminal 
Attack Controller), det vill sä-
ga ledning av fl ygbekämpning 
mot markmål. Dessa befatt-
ningar kräver ett stort engage-
mang, lång utbildning och vid-
makthållande av kunskaperna. 

Det nödvändiggör lång tid i 
respektive befattning. Avsevärt 
längre än vad tidigare befälssys-
tem medgav. Detta ger också 
en bonus i form av att specia-
listoffi ceren är kvar vid pluto-
nen under fl era år och blir en 
trygghet och ett stöd för såväl 
soldaterna som för en eventu-
ellt mindre erfaren plutonchef.
 På sikt kommer den rutine-
rade specialistoffi ceren att utgö-
ra ett stort stöd åt den mer ge-
nerellt inriktade offi ceren med 
operativ och taktisk utbildning. 
Men dessa offi cerskategorier 
kommer också att vara viktiga 
komplement åt varandra

Avslutning
Mina soldater leverer ar, de är 
intresserade och motiverade, de 
har alla visat gott omdöme. Det 
är mycket tacksamt och stimu-
lerande att vara chef under så-
dana premisser och jag är stolt 
över att vara deras chef.

Fredrik Andersson är kapten vid 
Arméns Jägarbataljon

Jägarförbanden utgör en mycket kvalifi cerad del av vår Försvarsmakt. Bilden visar en grupp jägarsoldater ur 
Arméns Jägarbataljon. Foto: Ola Andersson/Försvarsmakten
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Björn Körlof:

Utan värnplikt
Håller skälen?
När riksdagen våren 2010 be-
slutade att tills vidare låta värn-
plikten rättsligt ”vila” grunda-
des beslutet på följande vikti-
gaste argument:
1. Det kalla kriget var slut, ho-
tet om invasion kunde avskrivas 
för överskådlig tid och invasi-
ons-/mobiliseringsförsvaret be-
hövdes inte. Ryssland ansågs in-
te utgöra något hot, och Sverige 
var medlem av EU och kunde 
påräkna ”solidarisk” hjälp om vi 
utsattes för ett militärt hot.
2. Försvarsmaktens prioritera-
de uppgift var inte att försva-
ra Sverige, utan att delta i ut-
landsmissioner. Uppgiften var 
att rekrytera, utbilda och hålla 
beredda ett litet antal, väl sam-
trimmade förband. De skulle 
kunna sättas in ”här och nu”. 
Insatta i utlandsmissioner skul-
le förbanden, om de behövdes 
för försvar av Sverige, hem-
kallas. Utbildning, träning och 
utnyttjande skulle således ske 
”utifrån och in”. Detta gick in-
te att förena med värnplikt, ef-
tersom värnpliktiga inte kunde 
sättas in i utlandsmissioner med 
stöd av pliktlagen.

Att rekrytera till utlandsstyrkan 
från ett pliktsystem skulle krä-
va ett stort antal värnpliktiga 
(ca 15 000) som efter grund-
utbildning kunde utgöra re-
kryteringsbas för utlandsstyr-
kan. Det skulle leda till att ett 
stort ”överskott” av värnplikti-
ga utbildades för den priorite-
rade utlandsverksamheten. Ett 
system med ett mindre antal 
frivilliga kontrakterade soldater 
med skyldighet att tjänstgöra i 
utlandsmissioner skulle därför 
vara mer kostnadseffektivt.

3. Vidare ansågs utbildnings-
nivån bli för låg och samträ-
ningen för insats för liten, om 
rekryteringen till utlandsstyr-
kan skedde med värnplikti-
ga utbildade främst för natio-
nellt försvar. En rekrytering av 
”frivilliga värnpliktiga” till ut-
landsstyrkan skulle leda till att 
Sverige inte i tid kunde delta 
med förband i en viktig mis-
sion. Endast frivilliga kontrak-
terade soldater med tjänstgö-
ringsskyldighet i utlandsmissi-
oner ansågs kunna nå den ut-
bildningsnivå och samträning 
i förband som krävdes för att 
kunna insättas ”här och nu”.
4. Värnplikten hade blivit 
orättvis, eftersom endast ett 
mindre antal av en åldersklass 
togs ut till tjänst och den om-
fattade endast män. Det ansågs 
mot denna bakgrund inte hel-
ler hållbart att straffa dem som 
vägrade.

Håller dessa argument vid när-
mare analys?

Utan paktbindning ett nationellt
försvar
Vår säkerhets- och försvarspo-
litik bygger på att vi inte ingår 
i någon förpliktande bindning 
till försvar av andra länder eller 
grupper av länder. Så är också 
inriktningen inför överskådlig 
tid. ”Solidaritetsförklaringen”, 
med bäring på sammanhållning 
i EU, innebär viktiga moralis-
ka och politiska signaler, men 
inte någon militär förpliktelse. 
Vad som kan ske vid en allvar-
lig säkerhetspolitisk kris i Eu-
ropa är inte möjligt att förutse. 
Om vi skall kunna påräkna nå-
gon hjälp, måste vi själva kun-

na göra ett trovärdigt militärt 
motstånd om ett allvarligt hot 
skulle uppstå.
 Försvaret av Sverige måste 
därför grundas på den förut-
sättningen att vi själva står för 
den väsentliga militära insatsen. 
Även om vi kan påräkna hjälp 
från andra, är en sådan insats 
oviss eftersom det är högst tro-
ligt att en säkerhetspolitisk kris 
drar in ett antal stater i Europa 
som då ser om sitt eget hus och 
gör andra militära prioritering-
ar än vi.
 Den försvarsprioritering 
som gjordes i början på 2000-ta-
let, med utlandsverksamhet som 
främsta uppgift, förändrades 
principiellt efter Georgienkri-
get. Försvar av vårt eget land 
blev nu åter huvuduppgift. Vad 
som skett under endast några få 
år med växling av huvudupp-
gift för försvaret och infl ytande 
från säkerhetspolitiska överrask-
ningar, visar på behovet att vara 
extremt försiktig att inteckna 
säkerhet och växla ned försva-
ret av det egna landet under in-
fl ytande av kortsiktiga bedöm-
ningar.
 Vår försvarspolitik måste 
därför bygga på en i grunden 
oviss säkerhetspolitisk fram-
tid och hoten kan växla påtag-
ligt i ett långt perspektiv. En 
sådan växlande hotbild mås-
te ge försvaret möjlighet att 
kunna byggas upp för försvar 
av Sverige och ges tillräckligt 
avskräckande effekt utgående 
ifrån ett långsiktigt perspektiv. 
Det räcker med att se hur långt 
perspektiv som måste anläggas 
vid anskaffning av ett fl ygsys-
tem.
 Grundargumentet mot 
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värnplikten håller därför inte. 
Om försvar av Sverige är hu-
vuduppgift och den är lång-
siktig, måste personalsystemet 
försörja försvaret med solda-
ter för denna huvuduppgift. I 
en ordnad diskussion blir först 
nästa fråga om ett system med 
kontraktsanställda soldater lö-
ser denna uppgift och först 
därefter hur utlandsuppgifterna 
skall lösas. Min uppfattning är 
att det inför beslutet 2010 inte 
blev klarlagt hur dessa förhål-
landen inverkar på vilken lös-
ning som väljs.

Långsiktigt hållbar personal-
försörjning
Långsiktighet har stor inver-
kan när man bedömer syste-
mets försvarspolitiska hållfast-
het. Det betyder att den mängd 
soldater som utbildas under en 
kortare period kanske inte be-
hövs ”här och nu”, men kan 
behövas ”här och sen”. Proble-
met är att fi nns de inte ”sen” är 

det för sent att då söka rekryte-
ra, grundutbilda och förbands-
utbilda dem, liksom deras befäl. 
Att ha värnplikten ”vilande” 
och återinföra den ”om den 
behövs” är sannolikt ett mycket 
blåögt argument. Det politiska 
systemet kommer att ha myck-
et stora svårigheter att i tid 
trycka på den knapp som åter-
inför systemet; för sent inne-
bär att vi kan stå utan de för-
band som behövs för det aktu-
ella hotet.
 Danmark har lyckats bevara 
ett system med kortare värn-
plikt för alla, bra soldatförsörj-
ning för försvaret och god re-
krytering till sin utlandsstyrka. 
Vi borde ha studerat detta sys-
tem närmare innan vi fattade 
beslut i Sverige.

Personalförsörjning stabil
över tiden
Skall personalförsörjningen 
fungera i ett långt perspektiv, är 
ett grundkrav att systemet ock-

så måste vara stabilt, d v s ge en 
kontinuerlig och tillräcklig re-
krytering av soldater. Då kan 
försvaret kostnadseffektivt byg-
ga upp förband. Det får inte ut-
formas så att det misslyckas om 
vågrörelser i opinioner med el-
ler mot försvaret tillåts påverka 
det, eller t ex konjunkturer på 
arbetsmarknaden eller mer att-
raktiva civila utbildningar un-
dergräver soldatrekryteringens 
kvantitet eller kvalitet. En fri-
villig soldatrekrytering får över 
tiden infl uenser som riskerar 
att göra den starkt ojämn. Erfa-
renheter från länder som över-
gett plikten är också en påtag-
ligt ojämn kvantitetsrekryte-
ring, något som starkt påverkar 
en långsiktigt kostnadseffektiv 
förbandsuppbyggnad.

Ett system som ger god
soldatkvalitet
Dagens soldatuppgifter kräver 
ofta begåvningsmässigt höga 
nivåer i kombination med psy-

Diskussionen om Försvarsmaktens personalförsörjningssystem bedöms bli ett ämne som kommer att 
diskuteras under lång tid. Bilden visar soldater på övning i Skövde. Foto: Richard Kjaergaard
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kisk stabilitet, god fysik och 
kondition liksom god social 
anpassning. Ett stort underlag 
för urval av soldater till de olika 
uppgifterna och befattningarna 
ger därför ett statistiskt bätt-
re kvalitetsresultat än ett från 
början mindre urvalsunderlag. 
Erfarenheter från länder som 
lämnat värnplikten är också att 
soldatkvaliteterna i viktiga av-
seenden sjunker med enbart 
frivilliga. Detta påverkar befäls-
rekryteringen så att kvaliteten 
även i denna kategori sjunker.
 Hittills har svenska för-
band i utlandstjänst (fortfaran-
de grundutbildade värnplikti-
ga!) inte visat upp brister som 
inte på kort tid kunnat åtgärdas. 
Tvärtom lovordas deras kva-
litet av utländska bedömare. 
Den samträning som krävs in-
för utlandsuppdrag måste näm-
ligen alla förband genomgå. Att 
endast kontrakterade soldater 
skulle ha förutsättningar att nå 
den erforderliga samtränings-
nivån är inte empiriskt belagt 
och sannolikt en myt.

Systemet bör bäras av breda
majoriteter
Det sätt som det politiska be-
slutet fattades om att lämna 
värnplikten blev olyckligt. Op-
positionen erbjöd regeringen 
en möjlighet till förhandling 
och kompromiss, men detta av-
visades. Majoriteten i riksda-
gen stannade vid endast ett få-
tal röster. Idag, efter valet, är det 
dessutom tvivelaktigt om det i 
riksdagen längre fi nns en poli-
tisk majoritet för beslutet. Den 
senaste opinionsundersökning-
en visar att det inte fi nns ma-
joritet i Sverige för att överge 
värnplikten. Oppositionen och 
regeringskoalitionen bör där-
för mötas för att förutsättnings-
löst utvärdera olika alternativ 
och kombinationer och däref-
ter pröva möjligheterna att fi n-
na en bredare lösning än den 
rådande. Vi kan inte ha ett sol-
datrekryteringssystem som byts 
mellan mandatperioderna!

Björn Körlof är tidigare generaldi-
rektör och riksdagsledamot.

Helge Löfstedt:

Tidvis i 
tjänst i 
omvärlden
Försvarsmakten har sedan halv-
årsskiftet 2010 övergått till ett 
personalförsörjningssystem med 
anställd frivillig personal. Två 
tjänstgöringsformer existerar 
– kontinuerligt respektive tid-
vis tjänstgörande, där stora för-
hoppningar ställs på den senare 
Vid en internationell jämförelse 
är tidvis tjänstgörande personal 
att likna vid det som internatio-
nellt benämns ”reserv”.
 Den brittiska ordningen har 
av många uppfattats som ett fö-
redöme. En beskrivning av re-
server med tyngdpunkt på de 
brittiska bedöms därför vara av 
allmänt intresse.
 En internationell gransk-
ning av reservstyrkorna visar 
att dessa är under förändring i 
många länder. Det gemensam-
ma draget är att reserverna inte 
längre bara utgör en resurs att 
mobilisera vid större konfl ikter. 
I ökande grad används dessa 
som komplement och integre-
rade i de förband som i huvud-
sak bemannas av fast anställda. 
Den svenska personalkategorin 
”tidvis tjänstgörande” ansluter 
således till en tydlig internatio-
nell trend.
 Tydliga exempel på länder 
som har behållit och vidareut-
vecklat reservsystem är förut-
om Storbritanniens även USA, 
Kanada och Australien. Det 
fi nns dock länder som nöjer sig 
med stående styrkor och inte 
har organiserade reserver.

Storbritannien
Landet hade vid årsskiftet 

2009/10 en personalstyrka på 
176 300 i de tre försvarsgrenar-
na. Den samlade personalstyr-
kan i de olika kategorier re-
server som fi nns är ca 220 000. 
Således större än den ståen-
de styrkan. Främst armén har 
reservpersonal som överstiger 
antalet i de stående styrkorna.
 Benämningen övande re-
serv innebär att den består av 
ett fl ertal olika grupper med 
olika bakgrund och åtaganden. 
Centrala här är den ”reguljära” 
(på engelska: regular) respek-
tive frivilliga (voluntary) reser-
ven. Den första avser perso-
nal som under de första åren 
efter den aktiva tjänstens slut 
har skyldighet att fullgöra nå-
gon form av repetitionsövning. 
Denna skyldighet kan fi nnas 
upp till sex år efter att persona-
len slutat i försvaret. Personalen 
har efter denna tid har ingen 
skyldighet att öva, men kvarstår 
som övrig reserv ett antal år, i 
allmänhet till 45 års ålder. De 
icke övande reserverna kallas 
också Long-Term Reserve.

I tabellen på nästa sida ges en över-
blick över personalen i den brittiska 
försvarsmakten.

Den frivilliga reserven består 
till större delen av personal 
som utan erfarenhet från ak-
tiv tjänst valt reservalternati-
vet. Denna kategori är vanli-
gast i den separata reservorga-
nisation som kallas Territorial 
Army. I den frivilliga reserven 
kan också ingå tidigare aktiv 
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personal som vill fortsätta med 
en nära relation till försvaret. 
Detta är vanligast i de små fri-
villiga reservstyrkor som fi nns 
i den brittiska marinen och 
fl ygvapnet. Typisk övningstid i 
Voluntary Reserve är 27 dagar 
per år. Den inledande utbild-
ningen är dock intensivare: en 
kväll i veckan, ett veckoslut per 
månad och några veckors sam-
manhängande övning en gång 
per år.
 Den samlade personalstyr-
kan i de brittiska reserverna är 
som framgår av tabellen stor. 
Detta motsvaras dock bara till 
mindre del av någon tydlig re-
servorganisation. Territorial 
Army omfattade 2010 13 in-
fanteribataljoner och drygt 20 
bataljoner av övriga truppslag. 
I fl era fall redovisas en materi-
elstock som räcker för att sätta 
upp en större organisation än 
den nuvarande. Ett exempel: 
raketartilleri typ MLRS. Där 
fi nns i den stående styrkan en 
bataljon, medan materiel redo-
visas som räcker för tre bataljo-
ner.1

 Den reservorganisation 
som tydliggjorts är således li-
ten i jämförelse med den stå-
ende. Som jämförelse redovi-

sas i USA större reservorga-
nisationer där armén har där 
reservenheter med en perso-
nalstyrka motsvarande de stå-
ende. Även Kanada och Aus-
tralien redovisar stora reserv-
organisationer. Båda länderna 
har tre stående brigader samt 
tio respektive sex reservbriga-
der. Det är dock tveksamt om 
det fi nns modern materiel till 
dessa.
 Tydliggjorda reservorgani-
sationer inom marin- och fl yg-
stridskrafterna är sällsynta. Re-
servpersonal i dessa utgör ofta 
personalförstärkning för ökad 
uthållighet i befi ntlig stående 
organisation. USA utgör dock 
ett väsentligt undantag. Där 
fi nns omfattande reservstyrkor 
även inom marinen och fl yg-
vapnet. Det senare organiserar 
Air National Guard och Air 

Force Reserve Command med 
sjutton respektive två skvadro-
ner utrustade med F 16 medan 
den stående styrkan i US Air 
Force innehåller femton. De 
reservorganiserade enheterna 
utgör således 56% av den totala 
styrka som opererar F 16.
 I de brittiska reservstyrkor-
na ingår en High Readiness 
Reserve som kan inkallas till 
tjänstgöring i upp till nio må-
nader efter en veckas varsel. 
Denna styrka är liten och inne-
håller främst specialister. Syftet 
är att minska behovet att hel-
tidsanställa personal med spe-
cialkompetens. Motsvarande 
styrka fi nns i andra länder. Ett 
exempel utgörs av Australien 
där dock beredskapskraven är 
mindre i Storbritannien – per-
sonalen skall kunna tjänstgöra 
fyra veckor efter varsel.

Stående styrka Övande reserv Övrig reserv

Armén 101 500 59 000 100 000

Varav Territorial 29 000

Marinen 35 200 11 000 16 000

Flygvapnet 39 700 7 000 37 000

Totalt 176 300 77 000 143 000

Personal i Storbritanniens försvarsmakt (Årsskiftet 2009/10)
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En erfarenhet som kan dras av värnpliktssystemet 
är att deltidstjänstgörande soldater kan 
bemanna kvalifi cerade materielsystem som 
exempelvis stridsvagnar. Bilden visar danska 
Leopardstridsvagnar i Afghanistan.

Foto: Danska försvaret
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Tidvis tjänstgörande och
internationell tjänst
Reservister deltar i internatio-
nella insatser i stor omfattning. 
Reservsoldater och reservbe-
fäl utgör en personalpool från 
vilken man rekryterar frivil-
liga för insatser. Det innebär 
att de fall man sätter in en hel 
förbandsenhet i en internatio-
nell insats är sparsamt förekom-
mande. Så skedde i inledningen 
av engagemanget i Irak, vilket 
resulterade i problem med re-
kryteringen.
 Under sommarhalvåret 
2010 gjordes ett försök att lå-
ta en enhet ur Territorial Army 
utföra den fredbevarande mis-
sion som Storbritannien fort-
farande har på Cypern. Detta 
är dock en uppgift med lägre 
svårighetsgrad än operationer-
na i Irak och Afghanistan. Här 
kan anas att Storbritannien i 
framtiden avser att göra skill-
nad på operationer med olika 
svårighetsgrad, där enheter från 
Territorial Army i första hand 
nyttjas för fredsbevarande ope-
rationer.
 Motivet för att kunna nyttja 
Territorial Army och reserv-
personal är naturligtvis den 
stora volym på internationel-
la insatser som Storbritannien 
haft under det senaste decen-
niet. Insatserna i Irak och Af-
ghanistan har medfört en på-
frestning på de stående förban-
den, i synnerhet de ur armén. 
Det bedöms att Storbritannien 
för närvarande sätter in cirka 
tio procent av den stående ar-
méns styrka i internationella 
insatser.
 Noteras ska att Danmark 
under fl era år haft styrkor i in-
ternationell tjänst som relativt 
sett är väsentlig större än de 
brittiska. Ett siffermässigt över-
slag visar att man har legat på 
en relativ nivå som är dubbelt så 
hög som den brittiska.
 I Danmark går närmare 
hälften av de nyutbildade ar-
mésoldaterna direkt ut i inter-
nationell tjänst. De ingår då i 
särskilt organiserade förband-
senheter och där tillsamman 
med reservpersonal som tidi-

gare tjänstgjort internationellt 
samt viss personal från de stå-
ende styrkorna. Enheter direkt 
ur de stående styrkorna har så-
ledes länge utgjort en mindre 
del av de styrkor som Danmark 
sänder ut. Här skall dock fram-
hållas att förband ur de stående 
styrkorna används för de mest 
krävande uppgifterna. Det 
innebär att man i Danmark gör 
åtskillnad mellan uppgifter av 
olika svårighetsgrad på sam-
ma sätt som Storbritannien kan 
bedömas vara på väg mot.
 Det danska försvarsbeslu-
tet 2004 avsåg att skapa re-
servförband som skulle kunna 
sändas ut enheter i internatio-
nell tjänst. Detta har dock inte 
visat sig genomförbart. Däre-
mot ingår motsvarande perso-
nal direkt efter grundutbild-
ning i internationella styrkor 
och många genomför sedan yt-
terligare tjänstgöringsomgång-
ar. Personal med reservstatus 
har således utgjort en väsentlig 
förutsättning Danmarks delta-
gande militärt i internationella 
operationer under senare år.
 De internationella opera-
tionerna upplevs dock som en 
stor ansträngning, något som 
kan bero på att operationen i 
Afghanistan innebär ett hår-
dare utnyttjande av den stå-
ende styrkan. Under 2009 var 
1 300 soldater och befäl kon-
tinuerligt i internationell tjänst. 
En nivå som dock har mins-
kat något under slutet av 2009 
och under 2010. Den senaste 
danska försvarskommissionen 
(mars 2009) pekar på ett antal 
problem och föreslog åtgärder 
för att kunna hålla fast vid den 
politiska ambitionen att stadig-
varande kunna hålla en styrka 
på 2 000 personer i interna-
tionell tjänst. Ett stort problem 
är tillgången på plutonchefer 
och specialister. Försvarskom-
missionen pekar här på att öka 
utnyttjande av reservoffi cerare. 
Sedan 2009 har Danmark åter-
upptagit utbildningen av re-
servoffi cerare, främst för att av-
lasta fast anställt befäl under 
värnpliktsutbildning. Nu vill 
man vidga utnyttjandet av re-

servoffi cerare till att de även 
ska vara en väsentlig resurs för 
internationell tjänst.

Kostnadseffektivitet
Reservpersonal betraktas all-
mänt som mera kostnadsef-
fektiv än aktiv personal. Detta 
trots att man sedan några år har 
ökat anslagen för reservperso-
nalens träning och för ekono-
miska kompensation. Likaså 
har kostnaderna ökat för re-
krytering och för att behålla 
personal som påbörjat sin re-
servtjänstgöring.
 Som exempel på skillnad i 
kostnader anges att en genom-
snittlig soldat i Territorial Army 
kostar £ 10 000 per år medan 
en soldat i Regular Army kos-
tar £ 55 000 under samma pe-
riod. Dock med reservationen 
att dessa uppgifter på kostnader 
inte är heltäckande.
 I Storbritannien bedrivs se-
dan några år en studie ”Future 
Army Structure” som skall re-
dovisas år 2012. Utgångspunk-
ten där är att Regular Army 
skall minskas medan Territorial 
Army skall behålla dagens styr-
ka. Studien verkar framsynt då 
den ekonomiska krisen med-
för allmänt behov av att mins-
ka statens utgifter. I den redo-
visning av Strategic Defence 
and Security Review som gavs 
förra hösten redovisades ock-
så personalminskningar i Roy-
al Navy med 5 000 personer, 
British Army med 7 000 och 
Royal Air Force med 5 000 
personer. Några neddragningar 
i Territorial Army eller övriga 
reserver nämns inte. För ut-
vecklingen av det svenska per-
sonalsystemet fi nns det alla an-
ledning att ta del av både den 
brittiska och danska utveck-
lingen inom området.

Helge Löfstedt är överingenjör, 
pensionerad från FOI (Försvarets 
forskningsinstitut).

1 Observera att den brittiska be-
nämningen på bataljon i artilleriet 
är ”Regiment”. Denna benäm-
ning på en enhet av bataljons styr-
ka är också vanlig vid fl era andra 
truppslag.
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Miljön vid en stor samhälls-
katastrof kan tidvis vara krigs-
liknande. Tillståndet kan ka-
rakteriseras som ett mellanting 
mellan fred och krig. Många 
beslutfattare kan komma att 
påverkas negativt. Den psykoso-
ciala faktorn blir viktig.
 Riksrevisionen är i lik-
het med många medborgare 
mycket oroliga för att reger-
ingen inte operativt kan han-
tera stora tvärsektionella kri-
ser, d v s kriser som samtidigt 
drabbar många myndigheter, 
organisationer, näringsliv och 
människor överraskande, plöts-
ligt, snabbt och med stor kraft. 
”Riksrevisionen menar, att det 
är en uppenbar brist, att lag-
stiftningen i dag inte medger, 
att regeringen inte kan utse 
en myndighet, som får ansva-
ret för den operativa krisled-
ningen på nationell nivå, inte 
ens om samhällets nödvändiga 
funktioner hotas”.
 Av försvarsberedningens 
omvärldsanalys år 2007 fram-
går, att den stora utmaningen 
är att på kort tid samordna be-
fi ntliga resurser, vilket ofta är 
avgörande för att effektivt be-
driva krishantering. ”Det mås-
te fi nnas en kapacitet att snabbt 

hantera ofta motsträvig infor-
mation och komma fram till 
beslut om insatser av relevanta 
förmågor inom olika sektioner. 
Allt detta behöver kunna ske 
inom minuter snarare än tim-
mar”.
 Tre ledningsforskare från 
Lund/Revinge har bl a i SvD 
mars i år framfört: ”Vi förordar 
att krishantering i stället bör 
byggas på lokala nätverk. Men 
sådana nätverk kan fungera ba-
ra om de grundas på tillit och 
förtroende. Det krävs ständiga 
övningar för att bygga upp nät-
verken och skapa de personliga 
kontakter som är grunden för 
de nätverk som skall hantera de 
problem som krisen innebär. 
Kort sagt: organiserat övnings-
verk, inte en krisgeneral.”

 ”Ledning handlar om att 
påverka system i någon rikt-
ning och det är systemet som 
bestämmer villkoren för led-
ning.” Jag delar inte denna 
uppfattning. Det är en osäker 
skrivbordsprodukt.
 Som pensionerad har jag va-
rit beredskapsansvarig i Lunds 
stift i tio år. Därefter i fem år vid 
Kyrkokansliet i Uppsala som 
nationell övningsledare m m. 
Slutligen rådgivare i fl era år. Ef-
ter att ha varit övningsledare 
i mer än 200 övningar på lo-
kal, regional och central nivå, 
har jag skaffat mig en mängd 
erfarenheter. Övningarna har 
ägt rum med kyrklig personal 
och i allra fl esta fall med aktu-
ell personal i kommunal rädd-
ningstjänst, polis, sjukvård, soci-

Herman Westrup:

Är vi beredda?

Vid naturkatastrofer kan 
Hemvärnet ge ett stöd till 
exempelvis räddningstjänsten.
Foto: Försvarsmaktens mediabank, 
fotoweb. Fotografen okänd.
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altjänst, skolor, militära organi-
sationer och statliga och privata 
organisationer samt i vissa fall 
med länsstyrelser och landsting.
 Min erfarenhet är att många 
beslutfattare är dåliga på att 
snabbt och under tidspress 
samarbeta genom samverkan. 
Är det en effekt av Axel Oxen-
stiernas ”stuprörslagar”?
 En kris/katastrof påverkar 
människor fysiskt och psykiskt. 
På alla nivåer uppstår svårighe-
ter att krisleda, framförallt in-
ledningsvis. Beslutfattare upp-
lever osäkerhet, tidspress och 
stress. Det är ”rörigt”, onor-
malt och kaotiskt. Operativ 
styrning kan avsevärt försvåras 
eller saknas under lång tid

Jag vill framhålla tidsfaktorns 
stora och ibland helt avgöran-
de betydelse för att minska död 
och mänskligt lidande. Det krävs 

att statsmakternas prioriteringar 
snabbt respekteras i alla nivåer 
och att en nationell kraftsamling 
av mänskliga och materiella re-
surser ställs till förfogande. Sen-
färdighet kommer inte att god-
tas av medborgarna.

Vår operativa ledning bör ha två 
stora huvuduppgifter:
1. Den bör öva landets regi-
oner. Detta bör ge landet en 
klart bättre krisberedskap. Det 
är positivt att den operativa 
ledningen blir känd över hela 
landet
2. Vid en stor katastrof/kris 
bör den som enhet inom t ex 
MSB ha ett tidsbegränsat mandat 
av statsmakterna att verka på 
”fältet”. Ledningen skall stän-
digt övas i olika scenarier och 
därmed förvärva kunskap och 
förmåga att under tidspress ut-
nyttja samhällets resurser.

Professor Wilhelm Agrell, 
Lunds universitet, har i boken 
Fredens illusioner, Det svens-
ka försvarets nedgång och fall 
gett en saklig, vetenskaplig re-
dovisning av hur avrustningen 
under det sena 1990-talet och 
2000-talet gick till. I ett inle-
dande kapitel skriver Agrell att 
försvarets planeringssystem på 
1980-talet hade blivit en ku-
liss bakom vilken en till sto-
ra delar ineffektiv och kanske 
till och med obrukbar försvars-
makt maskerats. Detta tal om 
den obrukbara försvarsmakten 

var ett mantra som dagens för-
svarspolitiker hamrat ut under 
2000-talet. Syftet var att möj-
liggöra den avrustning, som nu 
defi nitivt har genomförts sedan 
värnplikten avskaffades 2010.

Inom det svenska försvaret har 
fl ygvapnet ansetts vara överdi-
mensionerat allt sedan femtio-
talet. Och så är det kanske fort-
farande. Det är då intressant att 
kunna konstatera att nu gör Jas 
39 Gripen en uppskattad inter-
nationell insats i Libyen. Även 
om olikheterna är stora så kan 

den närmast jämföras med den 
insats som J29 Tunnan genom-
förde i dåvarande Kongo på 
1960 talet. Flygvapnet behövs 
i det svenska försvaret, både för 
nationella och internationella 
insatser och inte enbart av för-
svarsindustriella skäl.

Värnplikten var nästa stötesten. 
Den försåg armén med 40- 
50 000 värnpliktiga varje år, 
som skulle utbildas och utrus-
tas till stora kostnader, som inte 
kunde trollas bort. Enligt Ag-
rell var det mest förvånande 

Lars O Nordmark och Jan Hyltén-Cavallius:

Återupprätta 
försvarets 
trovärdighet

En operativ ledning kräver 
människor med speciella kun-
skaper och förmågor. Erfaren-
heten från Italien och Japan 
visar att en allsidigt samman-
satt operativ ledning med hög 
kompetens och med mandat 
att samordna genom befäl (or-
der) under statsministerns stra-
tegiska ledning undviker dub-
belarbete.
 ”Vår beredskap är god” sa 
en gång vår dåvarande statsmi-
nister. Det var då ett lika felak-
tigt påstående som i dag. Flera 
positiva förändringar har dock 
skett under senare tid t ex inom 
Regeringskansliet och Myn-
digheten för samhällsskydd och 
beredskap. De är dock inte till-
räckliga för att skydda vår be-
folkning.

Herman Westrup är 
överstelöjtnant.
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med avrustningen att värnplik-
ten kunde avskaffas så smärt-
fritt utan någon debatt.
 Många andra länder i Euro-
pa, bland annat våra grannlän-
der Danmark och Norge, har 
kunnat genomföra en omrust-
ning utan att avskaffa värnplik-
ten.

Redaktör Mikael Holmström, har 
skrivit en lika vetenskapligt av-
slöjande bok, ”Den dolda allian-
sen”, Sveriges hemliga NATO-
förbindelser. När det gäller neu-
tralitetspolitiken och det kalla 
kriget kan vi idag konstatera 
att vi redan då var en integre-
rad del av de västliga ländernas 
försvar mot öster eller som en 
centerpartistisk försvarsminis-
ter uttryckte det: ”Vi vet var vi 
hör hemma”.
 Efter Holmströms bok och 
mot bakgrund av solidaritets-
klausulen, som slår fast att Sve-
rige inte kommer att förhålla 
sig passivt om ett EU-land eller 
något nordiskt land blir angri-
pet är det nu dags att ta ställ-
ning. Denna solidaritet gäller 
ömsesidigt. Men för att Europa 
och våra nordiska grannländer 
ska kunna lita på denna solida-
ritet, vore det intellektuellt och 
moraliskt hederligt om vi ock-
så blev medlemmar av Nato. 
Ett medlemskap i Nato skulle 
stärka det svenska försvaret och 
i bästa fall skulle vårt demokra-
tiska och öppna ledarskap ock-
så få positiva effekter för Nato.

Nu måste vi återupprätta försva-
rets trovärdighet och folkför-
ankring. Försvarsmaktens de-
mokratiska öppenhet och tro-
värdighet måste återskapas med 
en öppen debatt, som skapar 
intresse, kunnande och enga-
gemang hos svenska folket. Ti-
digare fi ck vi detta genom vå-
ra värnpliktiga. Därför är det 
viktigt att en så stor del som 
möjligt av våra soldater är kon-
traktsanställda och inte yrkes-
soldater. Hemvärnet, eller de 
nationella skyddsstyrkorna, 
måste ges ännu bättre resurser 
och utbildning och det gäller 
också de frivilliga försvarsor-

Hemvärnet fi nns i hela landet vilket bidrar till Försvarsmaktens folkliga förankring. 
Bilden visar ett stridspar ur Hemvärnet som övar framryckning.
Foto: Försvarsmaktens mediabank, fotoweb. Fotografen okänd.

ganisationerna. Det kan på sikt 
återställa förtroendet för för-
svaret av vårt eget land. En ar-
mé med en majoritet av kon-
traktanställda soldater blir mer 
effektiv bland annat tack va-
re en starkare folklig förank-
ring. Den blir också billiga-
re än en renodlad yrkesarme. 
Men vi ska inte inbilla oss att 
vi kan ha ett trovärdigt för-
svar på 2010-talet för samma 
kostnader som på 1980-talet. 
Vi får därför inte nu av kort-
siktiga ekonomiska skäl ställa in 
den begränsade grundutbild-
ning, som vi har kvar. En effek-

tiv och trovärdig försvarsmakt 
måste bygga på försvaret av det 
egna landet. Först då kan det 
bidra till EU:s försvar och till 
försvar för demokrati, jämlik-
het och mänskliga rättigheter 
i främmande länder. Men det 
tycks tyvärr som om varken 
våra försvarspolitiker, försvars-
departementet eller försvars-
makten förstår att ett lands för-
svarsförmåga ytterst beror på 
folkets vilja att försvara landet.

Lars O Nordmark är överste 
1.gr och Jan Hyltén-Cavallius är 
överste
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Många människor har en för-
hoppningsfull syn på världen 
och vår framtid. Man tror till 
och med att människan ut-
vecklas till det bättre. Förmod-
ligen är denna syn på tillvaron 
vanligare bland yngre än bland 
äldre, vilket är tur. Hur skulle vi 
annars överleva här på jorden? 
Om vi redan i unga år avskrev 
alla möjligheter till en bättre 
värld, utan hopp om framtiden, 
skulle ingen våga bilda familj 
och skaffa barn.

Människan och historien
Att tro på en positiv utveckling 
av samhället innebär tyvärr in-
te att man kan ha samma goda 
förhoppningar om människan 
själv. Ändå har många uppfatt-
ningen att tekniska framsteg 
som IT-revolutionen i sig på-
verkar människan och rent av 
gör henne klokare. Det är en 
syn på människan som man 
med ökande ålder och djupare 
kunskap inser är felaktig. Den 
bygger på okunskapens förle-
dande egocentricitet, som får 
nya generationer att låta sin 
motvilja mot föråldrade seder, 
bruk och tänkande färga sin 
syn på tidigare generationer. 
Det leder till att varje ny gene-
ration med nödvändighet upp-
lever sig som litet klokare, litet 
smartare och kunnigare än de 
tidigare.
 Utifrån denna syn på män-
niskan färgas också synen på 
historiska erfarenheter. Histo-
riens misstag och felgrepp blir 
just enbart historia och kom-
mer, tror man, rimligen inte 

att kunna upprepas av dessa in-
siktsfulla nya människor. Det är 
en historiesyn få skulle omfatta 
om de insåg att de som begick 
misstagen och dumheterna, 
faktiskt inte skiljer sig från oss 
som lever nu i något väsentligt 
avseende. Också de uppfattade 
sig som klokare och kunnigare 
än generationer som gått före.
 Ju mer man lär sig om män-
niskor, ju mer man studerar 
historien, ju mer man tilläg-
nar sig kulturella värden, desto 
tydligare blir det att människan 
i sig mycket långsamt föränd-
ras över tiden när det gäller de 
grundläggande värderingarna. 
Man inser också att även män-
niskor för mycket länge sedan 
kände som vi, tänkte som vi, 
älskade, hatade och sörjde som 
vi.
 De hade visserligen en an-
nan världsbild än vi, men det 
kommer våra barnbarns barn-
barn också att ha i förhållande 
till den vi omfattar. Då kom-
mer teorierna om The Big 
Bang att förefalla lika orimliga 
som bibelns skapelseberättelse.
 Insikten om hur sakta män-
niskan som art förändras, om 
ens något, är en viktig utgångs-
punkt för alla säkerhetspolitis-
ka resonemang. Det skapar den 
säkerhetspolitiska konstanten. 
I skärningspunkterna mellan 
maktbegär och rädsla, mellan 
hat och kärlek, mellan genero-
sitet och girighet kommer be-
slutsfattare alltid att begå omo-
raliska handlingar eller kanske 
bara förfärliga misstag. Blir de 
senare stora nog skapar de i 

sin tur ändå konfl ikter som lätt 
övergår i naket våld.
 Vad vi djupast sett kan lä-
ra av historien är inte hur ett 
visst skeende startades genom-
fördes och avslutades. Vi kan 
inte lära oss hur vi skall agera 
i en viss situation. Men vi kan 
lära oss oerhört mycket mer 
om hur makthavare agerar bå-
de i konfl ikter och i kriser. Ur 
ett sådant studium måste vi då 
dra den trista slutsatsen att le-
dare i vår egen tid (och även 
de som styr när våra barnbarn 
blir gamla) kommer att vara 
personer som av ett eller an-
nat skäl går i krig för att nå si-
na mål. Den säkerhetspolitiska 
konstanten gäller. Människor 
tillgriper våld. Individer, grup-
per, klaner och stater tillgriper 
våld.

Konfl ikter kan tyglas
Detta innebär inte att konfl ik-
ter är oundvikliga. Tvärtom har 
den som kan sin historiska läxa 
och som rätt kan värdera olika 
makthavares sätt att tänka och 
deras handlingsmöjligheter, go-
da utsikter att stämma i bäcken. 
En välorganiserad stat har re-
surser för att göra just detta. 
En väl fungerande underrät-
telsetjänst skall kunna beskriva 
världen, värdera aktuella ten-
denser på ett korrekt sätt och 
ge den moraliskt modiga för-
varning och en chans att agera 
i tid. En skicklig utrikesförvalt-
ning och kloka politiker kan 
genom samtal, byggande av al-
lianser för samordnat agerande 
och många andra åtgärder i tid 

Bo Pellnäs:

Den säkerhets-
politiska 
konstanten
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desarmera en konfl ikt och hit-
ta acceptabla lösningar. Ekono-
mer, industrimän och handels-
politiker kan skapa nätverk och 
gemensamma intressen över 
gränserna och på så sätt med-
verka till att konfl ikter som an-
nars hotar att bryta ut kommer 
att te sig alltför kostsamma och 
alltför riskabla att sparka igång.

Våldet och småstaten
Men bara en mycket godtro-
gen människa skulle våga li-
ta på att myndigheter, politi-
ker och fi nansmän alltid äger 
denna förmåga, denna klokhet. 
Den historiska erfarenheten sä-
ger oss i stället att de personer 
som lyckats nå de högsta po-
sitionerna ofta är egocentriska 
maktmänniskor som förvand-
lar sina medarbetare till smick-
rande marionetter vars ständiga 
lovsånger underbygger en far-
lig hybris. Kort sagt, makt kor-
rumperar och skapar männis-
kor som är ägnade att förstärka 
den säkerhetspolitiska konstan-
ten. Konfl ikter uppstår och våld 
kommer att användas, av ond-
ska, av misstag eller rent av som 
en följd av de bästa intentioner.
 För en stat som Sverige le-
der detta till en rad övervägan-
den och konklusioner.
 För det första – historien tar 
aldrig slut. Det tusenåriga riket 
och den eviga freden kommer 
aldrig att uppstå.
 För det andra – av den för-
sta slutsatsen följer att Sveri-

ge behöver en långsiktig sä-
kerhetspolitik vars fundament 
är den säkerhetspolitiska kon-
stanten. Förr eller senare kom-
mer någon att tillgripa våld på 
ett sätt som påverkar även vårt 
lands säkerhet.
 För det tredje – av de två 
första slutsatserna följer att vi 
alltid måste vidmakthålla ett 
nationellt försvar vars styrka 
och inriktning relativt snabbt 
måste kunna anpassas till nya 
hotande omständigheter.
 Men innan vi klubbar den-
na princip fi nns det en rad an-
dra frågor som bör besvaras.

Behovet av ett nationellt försvar
Varför vill vi överhuvudtaget 
att Sverige skall fortsätta att 
fi nnas till som en nation? Var-
för tycker vi att vårt språk, våra 
traditioner och kunskapen om 
vår historia är viktiga att be-
vara? Varför skall vi satsa stora 
ekonomiska resurser för att på 
olika sätt, även med militära 
medel, bevara vår kultur, vår 
demokrati och vårt nationella 
oberoende? Är det verkligen så 
viktigt att i den globala världen 
klamra oss fast vid värderingar 
som har grundats för ganska 
länge sedan och om vars ur-
sprung och värde man kan vara 
tveksam? Är det inte så att na-
tionalstaten i sig är grunden till 
mycket ont, en orsak till krig, 
förtryck och mycket elände?
 Egentligen tror jag inte att 
man behöver argumentera sär-

skilt mycket kring detta. His-
torien och språket, kulturen i 
alla dess former utgör själva 
grunden för hur vi defi nierar 
oss själva, bygger många av vå-
ra värderingar och får ett per-
spektiv på vår existens mellan 
födelsen och döden. Det be-
tyder inte att vi sätter oss över 
alla andra kulturer, tror oss om 
att ha ett rikare liv, vara goda-
re, bättre eller klokare än an-
dra folk på jorden. Det innebär 
bara att utan vår nation, vårt 
språk, våra kulturella erfaren-
heter och arv skulle många av 
oss känna sig hemlösa i värl-
den, sakna referensramar och 
berövas alla de möjligheter vil-
ka nationen som organisation 
öppnar för oss. Nämligen möj-
ligheterna att kunna visa soli-
daritet mot varandra inom det 
egna samhället, att bygga en 
värdegemenskap och därige-
nom leva våra liv rikare och 
mer insiktsfullt än annars.
 Jag vill inte utesluta att det 
på mycket lång sikt kan växa 
fram sådana positiva förutsätt-
ningar även i ett överstatligt 
europeiskt perspektiv. Men då 
talar vi verkligen om ett långt 
perspektiv, kanske århundra-
den. Tills dess måste vi kon-
statera att nationen för närva-
rande är den organisationsform 
inom vilken det goda civila 
samhället har sin bästa existens-
möjlighet. Det civila samhälle 
där människor både tar ansvar 
och engagerar sig i en natur-
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En livlig försvarsdebatt behövs inte minst för att underbygga bra analyser. Bland annat kan det handla om 
det framtida behovet av specifi ka militära kapaciteter. Bilden visar lufttankning av en JAS 39 Gripen från 
en TP84T/C-130 Hercules. Foto: Johan Lundahl Combat Camera
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Militära maktmedel utgör fortfarande en viktig garant för 
säkerställandet av nationell handlingsfrihet och för vårt sätt att leva. 
Bilden visar en stridsbåt 90 på övning i Karlskrona skärgård.

lig gemenskap och ger trygg-
het även för de svaga, de udda 
och avvikande. Alla de som i 
den globala ekonomiska verk-
ligheten riskerar att gå förlo-
rade därför att enskilda och fa-
miljer inte ensamma förmår att 
klara kriser och påfrestningar.
 Men staten är inte bara en 
organisation som genom skat-
ter och fördelning av medel 
bygger sociala skyddsnät och 
genom utbildning ger männis-
kor bättre möjligheter att byg-
ga sina liv. Staten är inte minst 
en garant för att rättssamhället 
överlever i en värld där girig-
het och våld annars skulle bre-
da ut sig. Inte sällan hör man 
påståendet att det fria ordet är 
demokratins förutsättning. Det 
fi nns faktiskt skäl att framhålla 
att rättsväsendet utgör det mest 
grundläggande fundamentet. 
Korrumperade och/eller poli-
tiskt kontrollerade poliser, åkla-
gare och domstolar omöjlig-
gör både demokrati och ytt-
randefrihet. Av detta följer att 
politikens viktigaste uppgift är 
att långsiktigt skapa förutsätt-
ningar för nationens och det 
goda civilsamhällets överlev-
nad i en komplicerad värld, där 
den starkes rätt ofta skipas med 
svärdet.

 I vårt fall förstärks insikten 
om nödvändigheten att för-
svara det demokratiska rätts-
samhället påtagligt så snart vi 
beskådar omvärlden och upp-
täcker hur skyddad och pri-
vilegierad vår egen nation är. 
Punktligt utbetalade löner och 
pensioner, hederliga domare 
och okorrumperade poliser är 
ingen självklarhet, inte ens in-
om den europeiska gemenska-
pen.

Försvarets grundläggande
förutsättningar
I Sverige underlättas politikens 
uppgift genom att vi av en nå-
dig försyn har placerats i en ut-
mark i Europa. Det har räddat 
oss från de fasor som under de 
senaste tvåhundra åren drab-
bat nästan alla andra europeiska 
stater. Det har varit en välsig-
nelse men förvandlar oss inte 
sällan till en nation med nai-
va medborgare, vars världsbild 
skiljer sig från den som andra 
européer äger. Vi bortser ofta 
från det arv av konfl ikter och 
krig, som fortfarande präglar 
många européers världssyn och 
det ger oss kanske vissa möj-
ligheter att medla mellan oli-
ka intressen, om än i mindre 
grad än vi själva tror. Men det 

innebär även att vi hanterar 
vår egen säkerhetspolitik med 
okunnighet och med en non-
chalans som är otänkbar i de 
fl esta andra europeiska länder.
Det goda samhällets överlev-
nad kräver också att dess le-
dande medlemmar vågar hävda 
moraliska imperativ. Vi varken 
kan eller får tolerera att vis-
sa individer undandrar sig an-
svar för det gemensammas bäs-
ta. Långsiktigt är det nödvän-
digt att ett nationellt politiskt 
ledarskap inte enbart sysslar 
med tillväxt och fördelnings-
frågor. Krav på en rimlig sam-
hällsmoral måste både formu-
leras, framhållas och med olika 
metoder främjas. Att våga och 
kunna skilja på rätt och orätt 
är en politisk dygd som är väl 
så viktig som att kunna räkna 
kronor och ören.
 I ett land som inte har va-
rit i krig på 200 år är det inte 
självklart att politiker förstår 
eller ens bryr sig om att väga 
in och värdera politiska åtgär-
der i ett säkerhetspolitiskt per-
spektiv. Förhållandet bidrar till 
att debatt och litteratur kring 
säkerhetspolitiska frågor inte 
blomstrar i Sverige. Kanske är 
detta ett av skälen till att för-
svarsministrar har så uppenba-
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ra problem att få gehör för sina 
behov med verksamma argu-
ment i regeringskretsen och i 
riksdagen. Från och med 1972 
års försvarsbeslut har säkerhets-
politiska värderingar sällan för-
mått hävda sig mot de intres-
sen som företräds av kommun-
politiker och industriföreträ-
dare. Kort sagt, frånvaron av en 
kraftfull försvarsdebatt under-
byggd med bra analyser, har re-
sulterat i en följd av försvars-
beslut som oftast motverkat en 
långsiktig och framåtblickande 
säkerhetspolitik. Det som gyn-
nar lokala intressen eller indu-
strin behöver inte alltid vara 
bra för vår säkerhet. En block-
överskridande enighet borde 
kunna skapas kring säkerhets-
politikens mål och svaret på 
frågan om ”varför”. En sådan 
enighet förhindrar inte att man 
kan ha olika uppfattningar om 
”vad” och ”hur mycket”.
 Av det som ovan sagts om 
behoven att ha en nationell sä-
kerhetspolitik kan man möj-
ligen få ett intryck av att jag 
tycker att Sverige ska vara sig 
självt nog. Att vi bör föra en 
isolerad nationell säkerhetspo-
litik, oberoende av omvärlden. 
Det är i så fall en felaktig tolk-
ning, redan av det skälet att vårt 
land sedan drygt femton år till-
baka är en fullvärdig medlem 
av den europeiska unionen och 
för varje månad, varje år allt-
mer integreras i europeisk po-
litik och ekonomi. Möjlighe-
terna att föra en alliansfri och 
oberoende nationell säkerhets-
politik fi nns inte längre. Men 
detta innebär inte att våra möj-
ligheter att tillgodose våra egna 
nationella intressen har utra-
derats. Möjligen måste vi idag 
vara bättre förhandlare, smidi-
gare diplomater och smarta-
re politiker än vad vi behövde 
vara för femton år sedan. Den 
Europeiska Unionen omöjlig-
gör verkligen inte vare sig na-
tionella mål eller nationell po-
litik. Men den har skapat nya 
spelregler och utgör i sig en 
organisation som rör sig in i 
framtiden genom ett ständigt 
pågående förhandlingsspel na-
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tionerna emellan. Ekonomisk, 
militär och politisk styrka har 
därför samma betydelse de all-
tid har haft, i vissa fall kanske 
rent av större i unionens inre 
liv.
 Ett samhälle som vårt, med 
utvecklade demokratiska och 
mänskliga rättigheter, med ett 
rättssystem som slår vakt om 
allas likhet inför lagen, med so-
ciala skyddsnät som motsva-
rar vad moral och anständig-
het kräver, och med ett ut-
bildningssystem som ger goda 
möjligheter för den som är be-
redd att satsa och arbeta hårt, 
ett sådant samhälle borde rim-
ligen byggas av medborgare, 
vilka är beredda att på alla sätt 
försvara det de fått i arv. Det 
goda samhället, byggt kring ett 
underförstått kontrakt mellan 
ansvarsfulla medborgare är en 
skör konstruktion som lätt ho-
tas av dåliga krafter både inom 
och utanför våra gränser.
 En organisatorisk bygg-
nad som mödosamt har ska-
pats under många, många år, 
en del goda och en del svåra. 
Det är inte något som likt gal-
ten Särimner kan förtäras och 
ändå födas på nytt varje mor-
gon. Därför är det självklart att 
vi både behöver en politik och 
politiker som bidrar till att ge 
vårt samhälle den säkerhet det 
kräver, för att långsiktigt över-
leva i världen. Alltså en långsik-
tig säkerhetspolitik och s amti-
digt en bred förståelse för var-
för den måste fi nnas och utö-
vas. Idag, likaväl som igår, och 
alla dagar framöver.
 Det jag ovan kallat den sä-
kerhetspolitiska konstanten 
måste därför också mötas med 
vad jag skulle vilja benämna 
”den försvarspolitiska konstan-
ten”. Vårt försvar måste alltid 
bygga på två oföränderliga fun-
dament. För det första skall vårt 
försvar alltid ha försvaret av den 
egna nationen som sin huvudupp-
gift. För det andra måste det all-
tid utrustas och utbildas för strid 
och för att svara upp mot det 
som bedöms bli ett framtida 
krigs krav. Det är orimligt, som 
nu skett under de senaste tio 

åren, att låta uppgifter långt 
borta styra försvarets utform-
ning. Att köra bil i ett öken-
landskap och slåss mot min-
dre och dåligt utrustade geril-
lagrupper kan aldrig få bli nor-
merande aktiviteter. Man kan 
förvisso lära sig mycket om le-
darskap i konfl iktområden som 
Bosnien och Afghanistan. Ris-
ken är emellertid stor att offi -
cerare som där har varit med 
om strider och utsatta situatio-
ner tror att deras erfarenheter 
kan läggas till grund för för-
svarets utformning. Skulle vårt 
land bli indraget i en europeisk 
militär konfl ikt kommer det att 
röra sig om krigshandlingar på 
en helt annan nivå. Därför gäl-
ler den gamla sanningen – att 
hindra att en konfl ikt uppstår 
eller undvika att bli indragen 
kräver att de medel man har 
och den teknik man behärskar 
är trovärdiga.
 Förmåga att försvara lan-
det, helst tillsammans med al-
lierade eller i värsta fall en-
samma till dess någon hjälper 
oss, kräver att vårt försvar alltid 
har en materiell kärna och en 
kompetensmässig förmåga som 
gör det möjligt att inom rela-
tivt kort tid öka vår kapacitet. 
Det fi nns aldrig en tid för en 
”strategisk time-out”. Ett för-
svar måste byggas varje dag, tål-
modigt och envetet gnetande. 
Vår säkerhetspolitiska horisont 
är hundraårig och styrs inte 
av nästa valrörelse. En långsik-
tig säkerhetspolitik som saknar 
en god försvarspolitisk kom-
ponent fungerar enbart i vack-
ert väder. I den värld där säker-
hetspolitik skall utövas är sol-
timmarna tyvärr få och storm-
byarna desto fl er.
 De realiteter som vi måste 
vara beredda att möta kan ald-
rig hanteras enbart med ord, 
hur väl de än formuleras. Den 
som tror sig kunna prata bort 
resursbehov med vackra ord 
fi nner snart att de blir som den 
blinda poetissans i Harry Mar-
tinssons Aniara. ”Bara ord det 
är och bara vind”.

Bo Pellnäs är överste 1. gr
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Så blev det i ordningen det 
22:a Pax Baltica som genom-
fördes 19-20 oktober i år med 
cirka 300 deltagare, varav gläd-
jande många ungdomar, en stor 
framgång för arrangörerna med 
eldsjälarna Birger Werner och 
Tom Olsson i Spetsen. Pro-
jektgruppen som förutom del-
tagande från aff, har bestått av 
representanter från Karlskro-
na kommun, Littorina Folk-
högskola, Länsstyrelsen i Ble-
kinge Län samt Blekinge Tek-
niska Högskola. Årets Pax Bal-
tica hade tagit utgångspunkt i 
den samverkan och samarbe-
te som sker mellan länderna 
i Östersjöregionen framför att 
lyfta fram hot och risker.
 Före de offentliga före-
läsningarna startade hölls en 
presskonferens för bland andra 
inbjudna föreläsare och pro-
jektgruppen i landshövdingens 
vackra residens med efterföl-
jande lunch. Redan på detta 
tidiga stadium infann sig käns-
lan av ett vällyckat evenemang. 
Länets nytillträda landshövding 
Berit Andnor Bylund visade 
redan från början ett stort in-
tresse för konferensen och del-
tog personligen huvuddelen av 
tiden. Moderator var aff gene-
ralsekreterare Stefan Ring som 
gjorde en mycket uppskattad 
insats.

Säkerhetspolitisk stabilitet
Stefan Ring sa i sitt hälsnings-
anförande att Östersjöregionen 
i vår tid uppvisar den kanske 
historiskt stabilaste säkerhetssi-
tuationen någonsin och genom 
att påverka dagssituationen 
bygger vi för en säkrare fram-
tid. Av den efterföljande inle-

dande föreläsningen som hölls 
av seniorforskaren vid SIPRI, 
Gunilla Herolf, kunde slutsat-
sen dras att Östersjöregionen 
tvivelsutan kan karakteriseras 
som en av världens lugnaste 
och stabilaste regioner. Nato 
och EU ger en västlig identitet 
till de baltiska staterna.
 Samtidigt påverkar den glo-
bala scenen, bland annat Ki-
nas snabba utveckling och inte 
minst Rysslands vägval, också 
vår region. Föreläsaren betona-
de EU:s fundamentala roll av-
seende säkerhetsbyggandet, ett 
exempellöst framgångsprojekt 
som gjort att vi idag överhu-
vudtaget inte kan se möjlig-
heten av ett krig mellan eu-
ropeiska stater som en realis-
tisk option. Gunilla Herolf såg 
Rysslands agerande som en 
kombination av konstruktivt 
handlande och frustrerade re-
aktioner, en situation som nöd-
vändiggör intensifi erade insat-
ser för att få med landet i ett 
konstruktivt samarbete.
 Utmaningen blir således att 
fi nna samarbetsformer där alla 
kan vara med, något som un-
derlättas av att Europas karta 
uppvisar ett läge där det do-
minerande fl ertalet är med-
lemmar av EU. Undantaget är 
Ryssland, varför det är en ab-
solut nödvändighet att få med 
landet i det överordnat kon-
struktiva samarbetsklimat som 
råder inom EU, till trots för att 
Ryssland ej är med i unionen 
och svårligen kan förutses som 
en framtida medlem. Östersjö-
regionen erbjuder goda möj-
ligheter att ytterligare utveck-
la samarbetet mellan staterna 
vad gäller bland annat bekämp-

ning av kriminalitet och miljö-
säkerhet samt andra säkerhets-
relaterade frågor som har det 
gemensamt att de interagerar 
med varandra, omöjligen kan 
lösas av en stat och därför krä-
ver ett fördjupat samarbete.

Vattenväg som förenar
Professor Karl Heinz Breitz-
man från universitetet i Ro-
stock, respektive chefen för 
frakttrafi ken vid Stena Line 
Hans Hansson, belyste hur tra-
fi ken på Östersjön gör detta 
hav till en sammanbindande 
länk som förenar människor-
na i nio länder. En relief över 
att ett bra samarbete är uteslu-
tet utan bra och välfungerande 
transporter till sjöss.
 Sjötrafi ken på, den för mil-
jöpåverkan ytterligt känsliga 
Östersjön handlar om i stor-
leksordningen 8% av den sam-
lade sjöburna världshandeln på 
0,12% av globens totala vatten-
yta, där 1/3 av transportvoly-
men avser Ryssland. Oavbru-
tet rör sig cirka 1500 fartyg på 
Östersjön. Antalet fartygsrese-
närer uppgår till cirka 50 mil-
joner, ett imponerande tal som 
kan väntas öka i takt med den 
populära kryssningsindustrins 
expansion.
 Likaså ökar hela tiden voly-
men avseende oljetransporter 
från Ryssland, ett land som sva-
rar för 15% av världens samlade 
oljeproduktion. År 2010 trans-
porterades 125 000 000 ton olja
över Östersjön, ett tal som 
2015 förväntats stiga till det 
dubbla.

Kulturen som brobyggare
Chefen för Nordiska rå-

Tommy Jeppsson:

Pax Baltica
– en succé
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dets kontor i Riga, ambassa-
dör Imants Gross och tidiga-
re generaldirektören för Svens-
ka institutet Olle Westberg gav 
fängslande exempel på hur 
gränsöverskridande kulturin-
satser och så kallad kulturell 
diplomati, eller ”soft power”, 
stärker banden mellan regio-
nens länder och på så sätt bi-
drar till ökad säkerhet.
 Kulturarbetet blir på det 
sättet en del av den utvecklade 
politiska dimensionen mellan 
de nordiska och baltiska stater-
na, på samma sätt som den blir 
en del i utvecklandet av öster-
sjöstrategin och bidrar till höjd 
kvalitet inom det satsningsom-
råde som utgörs av samarbetet 
med nordvästra Ryssland.
 Siffran 8 000 organisationer 
som genomför någon form av 
samarbetsprojekt i Östersjöre-
gionen nämndes. Ett impone-
rande tal och eftersom många 
av projekten har en kulturell 
dimension, utgör de också ett 
belysande exempel på kultu-
rens roll som ett sammanbin-
dande kitt i Östersjösamarbe-
tet och i vår region som är ett 
av världens kulturtätaste områ-
den.

 Intressanta kopplingar gjor-
des till USA:s dominans över 
värderingsindustrin liksom till 
vår svenska position då det gäl-
ler de positiva effekterna av 
”smart power” som leder till 
att människor möts utgående 
ifrån intressegemenskap i ett 
mycket brett spektrum av frå-
gor. För närvarande existerar 
ingen samlande kulturstrategi 
som exempelvis konkretiserar 
användandet av förändrings-
agenter, hur vi skall utveckla 
brohuvuden exempelvis inom 
undervisningsområdet samt 
hur kulturinsatserna skall bidra 
till byggandet av nätverk.

Den militära dimensionen
ÖB general Sverker Göransson 
inledde med att lägga vikt på 
lagspel framför singelspel med 
vilket avsågs de sammantagna 
positiva effekterna av Sveri-
ges alltmera utvidgade militära 
samarbete. ÖB gav en exposé 
över var Försvarsmakten be-
fi nner sig i nuläget respektive 
färdvägen framåt. Omställning-
en av våra militära förmågor 
sker i en komplex säkerhets-
politisk miljö karakteriserad av 
en föränderlig omvärld, med 

en oförutsägbarhet då det gäl-
ler den fortsatta utvecklingen 
liksom den globala ekonomins 
beroende av fungerande fl ö-
den. En ytterligt komplex mil-
jö där våra militära maktmedel 
ska kunna nyttjas nationellt så-
väl som internationellt i syfte 
att tillvarata svenska intressen. 
Ambitionen med våra militära 
maktmedel – att kunna verka, 
synas och respekteras – kräver 
tillgänglighet (läs hög bered-
skap) och användbarhet vilket 
är synonymt med kvalitet.
 Vår efterhand allt högre be-
redskap exemplifi erades med 
att det svenska bidraget med 
fl ygstridskrafter mot Khadaf-
fi regimen i Libyen kunde på-
börjas 23 timmar efter beslut. 
Ett budskap som ÖB gav var 
att vi kan förvänta oss fortsatt 
hög förändringstakt som syftar 
till utvecklandet av en organi-
sation helt igenom präglad av 
kvalitet. Här var frågan om det 
nya personalförsörjningssyste-
met ett givet ämne och Sverker 
Göransson betonade hur vik-
tigt det är att vi kan behålla de 
människor vi rekryterar under 
längre tid för att kunna byg-
ga den eftersträvade kvaliteten. 

Filosofi e doktor Gunilla Herolf belyste på ett mycket intresseväckande sätt utvecklingen i Östersjöregionen.
I bakgrunden aff:s generalsekreterare Stefan Ring som agerade uppskattad moderator. Foto: Ingemar Elofsson
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att veteranfrågorna behandlas 
på ett trovärdigt sätt.
 ÖB betonade liksom fl era 
tidigare föreläsare vikten av att 
inkludera Ryssland. Han såg 
också att fl era av de gränsöver-
skridande hoten innehåller en 
militär dimension. En nyhet för 
många av åhörarna var sanno-
likt informationen om det på-
gående arbetet med att tillsam-
mans med övriga myndighe-
ter utveckla nationella försvars-
planer. Här betonades vikten 
av ett fördjupat civil-militärt
samarbete, en ambition som 
högst sannolikt kommer att ut-
vecklas till det bättre i och med 
inrättandet av en regional mi-
litär ledningsorganisation näs-
ta år.

Paneldebatt och seminarier
Moderatorn Stefan Ring ledde 
den paneldebatt som avsluta-
de den första dagen, där frågor 
och svar gav relief åt den bredd 
som dagens föreläsningar inne-
hållit. En sammanfattande nu-
lägesbild gavs av Gunilla He-
rolf som anförde att nationerna 
runt Östersjön tillhör i dag de 
organisationer de önskar, vilket 
utgör en viktig grund för fort-
satt stabilitet.
 Första dagens kväll inne-
höll transport till Kungsholms-
fort för de som önskade delta 
i efterföljande dags seminarier 
med därpå följande middag 
och samkväm i en traditions-
rik och stilfull miljö. Seminari-
erna under torsdagen avhand-
lade säkerhetspolitik, kulturens 
roll i säkerhetsbyggandet, han-
del och sjöfart samt förutsätt-
ningarna för fredlig samlevnad 
med efterföljande redovisning-
ar i plenum.
 Årets Pax Baltica avsluta-
des med några ord från länets 
landshövding som hade all an-
ledning att rikta uppskattande 
ord för ett mycket välarrang-
erat och välbesökt evenemang. 
Ett arrangemang som är värd 
en fortsättning.

Tommy Jeppsson är redaktör för 
vårt försvar

Förtroendevalda ledamöter i 
riksdagen ska som en normal 
del i sitt arbete arrangera ar-
betsplatsbesök och möten med 
allmänheten. Så försöker jag 
och mina kamrater ibland an-
nat försvarsutskottets s-grupp 
arbeta. Förbandsbesök där man 
träffar försvarsmaktens perso-
nal är, enligt min erfarenhet, 
alltid givande. Särskilt viktigt är 
det just nu att föra diskussioner 
med försvarsmaktens personal 
om det nya systemet för rekry-
tering av soldater. Detta är den 
viktigaste frågan eftersom den 
är avgörande för det svenska 
försvarets kvalitet och framtid.
 För egen del har jag fått 
många värdefulla synpunkter på 
varför man väljer soldatyrket, 
innehållet i tjänsten, utlands-
tjänstgöring, karriärväxling, re-
krytering, övningar, löneut-
veckling, materielförsörjning 
och stimulanser för att fortsätta 
med yrken inom Försvarsmak-
ten. Det är den typen av samtal 

som på ett bra sätt kan ge mig 
som förtroendevald nya tankar 
och idéer. Men det är framfö-
rallt ett sätt att också stämma av 
hur olika försvarspolitiska beslut 
tagits emot och fungerar.
 Ju fl er förtroendevalda som 
använder en del av sin tid till 
besök på olika arbetsplatser, de-
sto bättre är det. Men det vik-
tigaste är att det sker konti-
nuerligt och systematiskt. Inte 
enbart vid uppmärksammade 
enskilda tillfällen. Min erfaren-
het är också att man i regel blir 
väldigt väl mottagen vid besök 
på försvarets olika förband. Det 
fi nns hos den personal man 
träffar en stark vilja och intresse 
för att dela med sig av sina åsik-
ter, men också att ställa frågor.
 Dialog och förbandsbesök 
måste för en intresserad för-
svarspolitiker vara en självklar-
het!

Peter Hultqvist (s) är ordförande i 
riksdagens försvarsutskott.

Peter Hultqvist:

Viktigt med 
dialog och 
förbands-
besök

Peter Hultqvist 
är ordförande 
i riksdagens 
försvarsutskott.
Foto: Per Lunqe



29

vå
rt

 fö
rs

va
r 4

 ’1
1

Den 23:e september genom-
förde moderaterna en unik 
försvarsdag. Målet var att För-
svarsmaktens samtliga förband 
och skolor besöktes av minst 
en riksdagsledamot och minst 
en lokal företrädare för nya 
moderaterna. Därmed blir det 
den största kända försvarspo-
litiska aktiviteten under över-
skådlig tid. Över 50 moderater 
vara ute och träffade soldater, 
sjömän och offi cerare för att 
samtala och lyssna!
 Syfte är att känna av hur 
den omfattande historiska för-
svarsreformen som nu pågår tar 
form lokalt samt att öka mo-
deraternas närvaro i försvars-
politiken. Reformen innebär 
bl.a. att Försvarsmakten ska 
anställa 16 000 unga männis-
kor de närmaste åren. Därmed 
blir Försvarsmakten den största 
ungdomsarbetsgivaren i landet 
med ca 4 000 nyrekryteringar 
per år.
 Nya moderaternas förnyelse 

fortsätter. Alla möten och sam-
tal med människor i vardagen 
gör oss till bättre företräda för 
medborgarna. När vi är ute i 
försvarets verklighet och lyss-
nar breddas vårt engagemang 
för försvars- och säkerhetspoli-
tiska frågor och ger ytterligare 
kraft att utveckla partiets po-
litik och det svenska försvaret. 
Detta är den största samtalsin-
sats särskilt riktad mot försva-
ret som nya moderaterna och 
någon i överskådlig tid i svensk 
politik bedrivit.
 Reformen av Försvarsmak-
ten och dess personalförsörj-
ning är en stor samhällsreform 
och viktig för svenskt försvar. 
Det förpliktigar oss företrädare 
i ett samhällsbärande parti att 
visa ett brett engagemang och 
upplysa om den pågående re-
formen,
 I Skaraborg fördes samtal 
bland annat med personal på 
Markstridsskolan i Skövde, K 3 
i Karlsborg och Försvarsmak-

tens Överlevnadsskola i Karls-
borg för att på plats lyssna och 
ta del av erfarenheter.
 Tjänsteförrättande chefen 
K 3 Stefan Almström och che-
fen för Överlevnadsskolan Jonas
Månsson tog chansen att di-
rekt ta med oss politiker ut i 
fält. På plats fi ck vi ta del av 
Nato-certifi erade handlings-
regler för att överleva och mi-
nimera risken för onödigt li-
dande för Gripenpiloter efter 
utskjutning över spaningsupp-
drag över norra Afrika.
 Detta var en fantastisk möj-
lighet att följa utbildningen i 
praktiken, efter att riksdagens 
beslut om ytterligare förläng-
ning av den svenska fl ygspa-
ningsinsatsen över Libyen.
 Det var glädjande att K 3 
med kringverksamhet i Karls-
borg tar den nya historiska per-
sonalförsörjningsreformen på 
högsta allvar. De kommande 
åren kommer Karlsborg att be-
höva rekrytera 400 kontinu-
erligt anställda och 300 delvis 
anställda. Det är en stor jobbre-
form för Karlsborg och där-
med också en utmaning för 
hela samhället; kommuner i 
området, näringslivet och civila 
samhället.

Cecilia Widegren (M) är 
försvarsutskottets vice ordförande, 
tillika alliansgruppledare.
Thomas Böhlmark är politisk 
sekreterare.

Cecilia Widegren och Thomas Böhlmark:

Moderater i 
soldaters vardag

Tjänsteförrättande Chefen K3 
Stefan Almström och Chefen för 
Överlevnadsskolan Jonas Månsson 
instruerar kursdeltagare på 
handlingsteknik för överlevnad. 
Försvarsutskottets vice ordförande 
Cecilia Widegren (M) lyssnar.
Foto: Peter Linder
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Helge Löfstedt:

Försvarets 
förutsättningar
– en ESO-rapport om erfarenheter från 20 år av 
försvarsreformer*

Expertgruppen för studier i of-
fentlig ekonomi (ESO) är en 
expertgrupp vid Finansdepar-
tementet vars uppdrag är att 
bidra till att bredda och fördju-
pa underlaget för framtida sam-
hällsekonomiska och fi nanspo-
litiska avgöranden. Detta görs 
årligen genom ett tiotal studier. 
En av årets första rapporter be-
handlar de stora omställningar 
som försvaret genomgått under 
tiden efter det kalla kriget. Den 
är författad av Ola Hedin som 
är tjänsteman vid Försvarsde-
partementet.
 I rapporten beskrivs och 
diskuteras de försvarsreformer 
som genomförts under de se-
naste 20 åren. Det problem som 
utgör bakgrund till rapporten 
är behovet att förklara den sto-
ra skillnaden mellan den kvar-
varande verksamhetens omfatt-
ning och dess kostnader. Svaret 
är att till en del beror kostnads-
ökningen på fullt rimliga fak-
torer som t ex en ambition att 
göra kvarstående förband an-
vändbara, ett ökat deltagande 
i internationella insatser och 
stigande materielkostnader till 
följd av höjda prestanda. Men, 
de ökade kostnaderna har ock-
så orsaker som ur ett effektivi-
tetsperspektiv får anses mindre 
försvarliga. Rapporten ägnar 
därför stor uppmärksamhet åt 
det överskott av offi cerare som 
uppstått när verksamheten har 
minskat.
 Båda statsmakterna och 
Försvarsmaktens ledning har 
under fl era decennier initie-

rat ett antal utredningar och 
kommittéer för återkommande 
organisations- och rationalise-
ringsutredningar. Bedömning-
en blir dock att sådan adhoc-
verksamhet inte är tillräcklig 
för att ge ett effektivt stöd till 
regeringskansliet eller till För-
svarsmakten i det fortsatta om-
ställningsarbetet. Detta talar för 
att en från den operativa nivån 
oberoende funktion för syste-
matisk granskning och analys 
av verksamheten bör inrättas. 
Detta är också ESO-rapportens 
viktigaste slutsats.
 Rapporten arbeta med tre 
produktionsfaktorer och de-
ras bidrag till den produkt 
som verksamheten skall leda 
till nämligen Försvarsmaktens 
krigs-/insatsförband. Den första 
produktionsfaktorn är perso-
nal av olika kategorier, den an-
dra är materiel och den tredje 
är lokaler. Rapporten konstate-
rar att alla tre inte bara är pro-
duktionsfaktorer i företagseko-
nomisk mening utan också bä-
rare av politiskt egenvärde av 
ideell och politisk natur. De 
tyngsta elementen i denna pro-
duktionsfaktorkultur utgörs av 
värnplikten, ”svensk industriell 
utveckling” och lokalisering av 
regementen (motsvarande).
 I rapporten ges en översikt 
över försvarets utveckling un-
der kalla kriget från 1945 till 
1990 som bakgrund till den 
följande tjugoårsperioden. Där 
beskrivs hur försvarets upp-
gifter förändrats från det kall-
la krigets slut till idag samt hur 

krigs-/insatsorganisationen ut-
vecklats under samma period. 
Därefter ges en utförlig be-
skrivning av personalfrågorna 
och en något mindre utförlig 
beskrivning av materielfrågor-
na. Efter dessa i huvudsak be-
skrivande delar följer analyser 
och resonemang i det avslutan-
de kapitlet. Rapportens sam-
manställning av regeringspro-
positioner m m från Förvarsbe-
slut 1992 till 2009 är i sig ett 
värde för den som vill fördjupa 
sig i den försvarspolitiska his-
torien. Datasammanställningar 
ger omfattande underlag för 
fortsatta analyser.
 Rapporten inför begreppet 
försvarsekonomisk verkningsgrad, 
ett begrepp som förhoppnings-
vis kommer att få allt större an-
vändning i framtiden.
 Referaten och kommen-
tarerna i ESO-rapporten ges 
med den återhållsamma pro-
sa som används i regeringens 
propositioner och blir därmed 
mycket avmätt i ordvalet. Det 
känns då naturligt att ibland 
snegla mot Agrell1.

Försvarets läge vid kalla krigets slut
När det gäller försvarets ut-
veckling under det kalla kriget 
fram till omkring 1990 skall jag 
särskilt uppehålla mig vid den 
andel av samhällsekonomin 
som satsades på försvaret, d v s 
andelen av BNP. Under åren 
närmast efter andra världskri-
get uppgick denna andel till 
3 %, sedan steg den till något 
över 4 % i mitten av 1960-ta-
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let. Därefter sjönk andelen sak-
ta, passerade 3 % kring år 1980 
och sjönk sedan till ca 2,5 år 
1990. Nato utfärdade under 
stor del av det kalla kriget re-
kommendationer till medlems-
länderna rörande hur mycket 
man skulle avdela av sina sam-
hällsekonomier för försvarsän-
damål. Flera ”mindre” västeu-
ropeiska länder har dock sänkt 
utgiftsnivån till något under 
2 % av BNP. Den svenska nivån 
på försvarsanslaget var i jämfö-
relse något högre än i jämför-
bara västeuropeiska länder.
 ESO-rapporten anger att 
två huvudproblem präglade 
försvaret vid det kalla krigets 
utgång. Försvarets resonemang 
kring dimensionering och där-
med följande behov av för-
svarsanslag förändrades mellan 
de olika försvarsbeslutsunder-
lagen. Detta kom efter hand 
att kasta en skugga över trovär-
digheten i underlaget från för-
svarsmakten. I sammanhang-
et måste också framhållas att 
det är vanligt att myndigheter 
argumenterar för sina anslag. 
Det utgör då en anledning till 
att statsmakterna vill ha infor-
mation även från oberoende 
organ som arbetar med själv-
ständig ekonomisk analys eller 
forskning inom de fl esta sam-
hällssektorer. En rimlig konse-
kvens av dessa tvivel hade en-
ligt min mening varit att ESO-
rapporten i något högre grad 
hade diskuterat utnyttjandet av 
det försvarsmaktsunderlag som 
regeringens propositioner till 
stor del utgår ifrån.
 Det andra problemet be-
skriver ESO-rapporten som ett 
kulturellt arv. Här är rapportens 
skrivningar något förvirrande 
men mitt bestående intryck-
et är att produktionsfaktorerna 
i fl era fall redan då verkade 
konserverande på krigsorgani-
sationens utformning. Således 
att personal, materiel och för-
svarsindustrin samt infrastruk-
tur lever självständiga liv som 
både de politiska och militära 
ledningarna har svårt att un-
derordna krigs-/insatsorganisa-
tionen. En annan uppfattning 

framfördes av Claes Skoglund2. 
Han hävdar att viss försvars-
materiel kunde ha utnyttjats 
under längre tid och hårda-
re ingrepp i freds-/grundor-
ganisationen kunde ha gjorts 
än vad som skedde under det 
kalla kriget. Om så är fallet så 
är slutsatsen att den försvars-
ekonomiska verkningsgraden 
försämrats redan under invasi-
onsförsvarets årtionden. Detta 
kulturella arv hade utvecklats 
tidigt och försvårat en bättre 
anpassning till den försämring 
av försvarsanslagets utveckling 
som politiskt beslutades vid 
mitten av 1960-talet.
 ESO-rapporten lyfter fram 
en vanligt förekommande åsikt 
om att krigsorganisationen ha-
de behov av ökad tillgänglighet 
och användbarhet beroende på 
brister i Försvarsmaktens be-
redskap och tillgång på mo-
dern materiel. Min refl exion är 
att denna åsikt uttrycks i myck-
et breda och kategoriska ter-
mer som bör utvecklas för att 
ge en mer nyanserad bild.

Försvarets utveckling under
två decennier
Sovjetunionens och Warsza-
wapaktens upplösning 1991 
innebar att det militära hotet 
mot Sverige kraftigt ändrade 
karaktär och minskade. Redan 
under de första åren efter kalla 
krigets slut ägde en kvantita-
tiv reduktion av krigsorgani-
sationen rum och tillämpning-
en av den allmänna värnplik-
ten anpassades till minskning-
arna. Ambitionen var då inte 
bara att anpassa verksamheten 
till nya uppgiftsformuleringar 
och de sänkta ekonomiska ra-
marna utan också att täcka de 
nyss nämnda bristerna i an-
vändbarhet och tillgänglighet. 
År 1990 var armén till största 
delen fortfarande en infanteri-
armé med låg mekaniserings-
grad, dock med ganska omfat-
tande tekniskt modernisering. 
Under den första tioårsperio-
den genomfördes en minsk-
ning i antal och en materiell 
utveckling mot en mekaniserad 
armé. Sverige kom därmed i 

kapp 1960- och 70-talets in-
ternationella utveckling. Några 
år in på 1990-talet upphöjdes 
också de internationella insat-
serna till en uttrycklig uppgift 
för Försvarsmakten.
 Den stora reduktionen av 
Försvarsmaktens krigsorgani-
sation ägde rum åren 1999-
2001 kompletterad med en ny 
reduktion 2004. Dessa minsk-
ningar medförde att antalet 
krigsförband kunde beräknas 
till ca 5-25 % av 1990-års vär-
den.
 Under åren 2008-9 sked-
de stora förändringar i perso-
nalförsörjningen. Värnplikten 
avvecklades i fredstid och ett 
tvåbefälssystem infördes. Båda 
dessa förändringar innebar an-
passning mot vad som förekom 
(mer) internationellt.
 Nivån på försvarsanslaget 
var jämn under det första de-
cenniet, men från några år in 
på 2000-talet reducerades an-
slaget ned till en nivå som kan 
beräknas till 85 % av värdet år 
1990. Observera att här avses 
försvarsanslag i infl ationsjuste-
rade termer. Den andel av sam-
hällsekonomin (BNP) som för-
brukas för det militära försvaret 
har sjunkit från 2,2 % till 1,3 % 
år 2010, vilket innebär ca 60 % 
av värdet år 1990. Av intresse 
är då också att värdet 1,3 % år 
2010 var av samma storleks-
ordning som för fl ertalet av vå-
ra grannländer i väst. Det inne-
bär att Sverige inte längre lig-
ger något högre än jämförbara 
västeuropeiska länder.
 Intrycket av rappor-
tens granskning är som redan 
nämnts att produktionsfakto-
rerna i allt större utsträckning 
har levt ett eget liv. De utgif-
ter som är direkt förenade med 
dessa ligger kvar på höga ni-
våer: Utgifterna för materiel-
anskaffningen är till och med 
under några år högre än vad de 
var år 1990 för att år 2010 lig-
ga på oförändrad nivå. Antalet 
anställda (militärer och civila) 
minskade visserligen i takt med 
anslagen, men med eftersläp-
ning in på 2000-talet. Genom 
att ligga kvar med dessa utgif-
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ter in på 2000-talet hamnade 
man i en låst situation och tap-
pade kontrollen över verksam-
heten. Minskningar i insatsor-
ganisation kunde inte påverka 
utgiftsnivån utan att man kän-
de sig tvingad att skära även i 
övningar och angelägen rekry-
tering av yngre befäl – d v s åt-
gärder av panikkaraktär vilket 
beskrivs tydligt av Agrell3.

Personal
ESO-rapporten innehåller en 
gedigen genomgång av per-
sonalfrågorna. När det gäller 
produktionsfaktorn anställd 
personal har minskningen to-
talt sett varit något brantare än 
den ekonomiska utveckling-
en. Minskningar har dock va-
rit mindre när det gäller offi ce-
rare samtidigt som minskning-
arna varit större för den civila 
personalen. Anmärkningsvärt 

är att år 2008 hade bara knappt 
60 % av alla yrkesoffi cerare en 
befattning i insatsorganisatio-
nen. Här kan man lägga till att 
samtidigt som man hade över-
skott i graderna kapten och 
nedåt hade man svårigheter att 
genomföra både internationel-
la insatser och förbandsverk-
samhet här hemma. Detta be-
roende på låg tillgång på yngre 
personer i de lägre offi cersgra-
derna. Behov att få tillgång till 
befäl med lämplig åldersfördel-
ning påverkar också utform-
ningen av det nya tvåbefälssys-
tem som är under införande. 
Ett stort överskott av majorer 
och överstelöjtnanter uppstod 
beroende på att utbildning och 
befordran till dessa grader fort-
satte ett antal år efter att insats-
organisationen dragits ner.
 Försvarsmaktens upplyste 
om problemen, Försvarsdepar-

tementen begärde hjälp från 
RRV som utredde och tiden 
rann iväg. Man frågar sig om 
någon förstod hur angeläget 
det var att tidsanpassa minsk-
ningarna i försvarsanslag med 
tydliga neddragningar i både 
personal och materiel i en så 
stor omställning som det här 
var fråga om. De regeländring-
ar liksom omförhandling av 
materielkontrakt som var nöd-
vändiga kom sent eller uteblev. 
Resultatet blev eftersläpning 
d v s hög materielanskaffning 
och höga personalutgifter trots 
att insatsorganisationen mins-
kades mycket kraftigt.
 Värnpliktsutbildningen har 
reducerats i väsentligt snab-
bare takt än den ekonomiska 
utvecklingen. Vilket rimligen i 
hög grad hänger samman med 
den mycket kraftiga reduce-
ringen av arméns och amfi bie-
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senaste JAS versionen kan äventyra förnyelsen 
inom andra materielområden. Bilden visar en 
JAS 39 som förbereds inför insatsen i Libyen.
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kårens insatsorganisation. Vida-
re placerades de värnpliktiga 
endast ett fåtal år i insatsorga-
nisationen efter grundutbild-
ning – ca 3 år mot ca 8-10 år 
i motsvarande förband fram till 
år 2000. Detta medförde att ar-
méns och amfi biekårens insats-
organisation drogs ner i högre 
takt än vad som annars erfor-
drats. Detta tillsammans med 
den kraftigt ökade andelen an-
ställt befäl i den nya insatsor-
ganisationen medförde rimli-
gen avsevärt ökade kostnader 
per insatsförband och därmed 
sänkt försvarsekonomisk verk-
ningsgrad.
 Noteras bör också att un-
der perioden 1990-2010 sänk-
tes mobiliseringsberedskapen av-
sevärt. Huvuddelen av den nya 
insatsorganisationen är nu in-
satsberedd inom ett år, mindre 
delar inom tre månader eller 

kortare tid. Här gör jag den re-
fl exionen att bristen i tillgäng-
lighet år 1990 nu snabbt hade 
förvandlats till ett överskott i 
beredskap. Därmed ställs den 
tidigare bristen i en ny belys-
ning.
 Allvarligast är de olika för-
ändringar som genomför-
des några år in på 2000-talet 
och som medförde att det nu 
är minst sagt oklart hur För-
svarsmakten på stor bredd skall 
kunna återgå till en beredskap 
som rör sig om dagar. Agrell4 är 
här mycket tydlig och skriver 
”Den organisation, den plan-
läggning och det kunnande 
som handlade om att försva-
ra landet är borta.” Ett i san-
ning mycket uppseendeväck-
ande förhållande.
 I sammanhanget gör jag 
också en refl exion om bruket 
av verbala kulisser. ESO-rap-
porten citerar Agrell som an-
vänder ordet avskräckningsku-
liss i samband med beskrivning 
av det svenska försvaret år 1990 
och tidigare. Min refl exion är 
om inte ordet insatsorganisa-
tion i minst lika hög grad utgör 
en verbal kuliss. Det avser ju en 
organisation som till huvuddel 
skall kunna verka inom ett år!

Materiell förnyelse
När det gäller produktionsfak-
torn materiel görs i ESO-rap-
porten inte lika omfattande ge-
nomgång som gjordes avseen-
de personal. Rapporten redovi-
sar dock sammanställningar där 
det framgår att materielanskaff-
ningen under hela tjugoårspe-
rioden upprätthållits och även 
under fl era år varit avsevärt hö-
gre än vad den var år 1990. 
Även här i infl ationsjusterade 
priser. Data visar då att ande-
len av försvarets utgifter som 
gick till anskaffning av materi-
el var hög i internationell jäm-
förelse och som kulminerade 
kring år 2000. Här kan man 
också konstatera att försvars-
ledningen i ännu högre grad 
än när det gäller personal inte 
förmått anpassa verksamheten 
till insatsorganisationen. Snara-
re fi nns en vilja att anpassa in-

satsorganisationen till materi-
elanskaffningens upplevda be-
hov. ESO-rapporten är här för-
siktig i formuleringarna men 
konstaterar dock att: ” Kanske 
mest notabelt är att inget stör-
re segment inom försvarsindu-
strin har lagts ner under dessa 
20 år, vilket är en indikation på 
både företagens (och produk-
ternas) konkurrenskraft och de 
statliga beställningarnas uthål-
lighet och ekonomiska signifi -
kans”. Rapporten ställer där sitt 
hopp till den nya materielstra-
tegin, något som man bara kan 
instämma i.
 Bland materielobjekten är 
det viktigt att notera att strids-
fl ygets modernitet har höjts av-
sevärt från ett redan gott ut-
gångsläge år 1990. Detta är ett 
politiskt känsligt område och 
ESO-rapporten väljer att anty-
da att ”företagsekonomiska skäl 
väger tungt”. Agrell är tydligare 
och beskriver att reservationer 
fanns i militärledningen till an-
skaffning av delserie 3 av JAS-
fl ygplanen. Detta är naturligtvis 
viktigt och bör tydligt nämnas 
för att få en adekvat historisk 
beskrivning.

Att värdera modernitet och förmåga
ESO-rapporten påtalar i fl e-
ra sammanhang det angelägna 
i att Försvarsmakten är mo-
dern. Därmed avses uppenbar-
ligen teknisk modernitet och 
då huvudsakligen hos befi nt-
liga funktioner. Den allmän-
na bilden där att den svenska 
Försvarsmakten har haft och 
kanske fortfarande har gene-
rellt giltiga brister när det gäl-
ler modernitet Här skulle det 
dock leda till bättre insikt om 
man skiljer mellan teknisk och 
förslagsvis strukturell moder-
nitet. När jag i olika tidssnitt 
gör nedslag i materielläget och 
jämför den svenska materielen 
med vad som förekommer in-
ternationellt så blir intrycket 
inte alls så negativt som den 
allmänt förekommande be-
skrivningen gör gällande. Den 
tekniska moderniteten är t ex 
vid kalla krigets slut god inom 
fl era områden. I nuläget kan 
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man snarare se försök till mo-
dernisering som är misslyck-
ade. Däremot ser jag fl era fall 
av eftersläpning när det gäller 
strukturell modernitet. I nu-
läget har man internationellt 
mera av luftrörliga enheter, nå-
got som statsmakterna beslutat 
men som Försvarsmakten inte 
har kunnat realisera. Andra ex-
empel utgörs av bristen på luft-
värn med ”operativ räckvidd” 
både landbaserat och sjögåen-
de. Min slutsats är att Försvars-
maktens modernitet är ett om-
råde där den faktiska utveck-
lingen bör undersökas närmare 
och mera ingående internatio-
nella jämförelser göras.
 I sammanhanget aktualise-
ras behovet av att insiktsfullt 
värdera prestanda – både all-
mänt, i komplexa kombinatio-
ner och framför allt i relation 
till de kostnader som stegvisa 
höjningar av prestanda medför. 
Fenomenet att t ex de högsta 
5 % av prestanda ofta är för-
enade med 20 % av den totala 
kostnaden är väl känt men be-
aktas ändock långtifrån alltid. 
Mera sällan diskuteras att det 
fordras väsentliga ökningar av 
förbands förmåga för att kom-
pensera de avsevärt högre kost-
naderna som uppstått. Om så 
inte är fallet innebär dessa för-
ändringar att den försvarsekono-
miska verkningsgraden har sänkts. 
Observera att detta inte bara 
gäller materiel utan även gäller 
personal.
 Vidare har de antalsmäs-
siga reduktionerna i samband 
med modernisering och om-
läggning av förbandsverksam-
het inte alltid förts fram till 
bedömning av vilka föränd-
ringar i operativ förmåga som 
blir konsekvensen. Man utgår 
från att den operativa förmågan 
ökas men de resonemang som 
skall motivera detta är svåra att 
fi nna.

Styrning av försvaret
ESO-rapporten avslutas med 
ett avsnitt om styrning som 
trycker på att det i framtiden 
tydligare bör anges att det är in-
satsorganisation som utgör mål 

för verksamheten och att pro-
duktionsfaktorerna personal, 
materiel och lokaler är medel 
som skall koordineras mot må-
len. Rimligen gäller då att höga 
anspråk ställs på den skicklighet 
och styrka som behövs för att 
behandla både de politiska som 
försvarsinterna hänsyn som vill 
fästa överdriven vikt vid pro-
duktionsfaktorer.
 ESO-rapporten anger att 
med denna struktur på den 
samlade verksamheten kan 
mål- och resultatstyrning till-
lämpas, något som är under ut-
veckling inom de fl esta andra 
delarna av den offentliga verk-
samheten. Rapporten pekar 
också på det angelägna i att det 
skapas en permanent och re-
sursstark oberoende aktör som 
kan följa verksamheten, iden-
tifi era problem och undersö-
ka dessa empiriskt och föreslå 
förbättringar till myndigheten 
och regeringen. Flera organisa-
toriska former kan vara möjliga 
men ESO-rapporten framhål-
ler att oberoendet är viktigast. 
Här vill jag betona vikten av 
att göra internationella jämfö-
relser. Sådana har visat sig ge 
många värdefulla intryck inom 
andra samhällssektorer och är 
närmast självklara när verksam-
heten ges vetenskaplig prägel.
 Rapporten anger att slopan-
de av försvarsgrenar har skapat 
förutsättningar för ÖB att göra 
avvägningar mellan försvarets 
olika delar. Här känner jag tve-
kan. En anledning till att pro-
duktionsfaktorerna personal, 
materiel och anläggningar bli-
vit så dominerande är att dessa 
under lång tid i försvarsmakts-
ledningens organisation har va-
rit överordnade och att de kraf-
ter som skulle företräda insats-
organisationens olika delar bli-
vit underordnade. Frågan är om 
inte delföreträdare bör fi nnas 
och deras infl ytande stärkas för 
att öka fokuseringen på insats-
organisationen. Jag vill också 
fästa större vikt vid öppenhet 
i diskussion kring stora frågor 
inom försvaret.
 Lösningen för framtiden 
bör bestå i förbättrade dialog-

förfaranden. Det är då ange-
läget att öppna dialogen mel-
lan ÖB-funktionen och före-
trädare för olika delar av insats-
organisationen. Den inkapsling 
av väsentliga försvarsfrågor som 
skett framförallt under den se-
nare tioårsperioden har varit 
olycklig på många sätt. Genom 
att tydligare låta företrädare för 
delar av insatsorganisationen 
återfi nnas i försvarsledning-
en kan ÖB-funktionen också 
fokusera på helhetsperspektiv 
medan delföreträdare fokusera 
på sina respektive delar. Den 
militära fackkunskapens olika 
delar, både enskildheter och 
operativa gemensamma sådana 
kan då komma tydligt till ut-
tryck. Det gäller också att fi n-
na en organisationsindelning 
som underlättar internationel-
la jämförelser. Sådana är som 
jag tidigare framhållit väsentli-
ga för att Försvarsmakten skall 
kunna utvecklas på ett gynn-
samt sätt.
 Den oberoende och från 
det direkta arbetet självständiga 
gransknings- och analysfunk-
tion som inrättas bör enligt 
min uppfattning placeras så att 
den även kan delta i utlärning 
av ”försvarsmanagement” till 
personal i centrala befattning-
ar inom försvarets olika delar. 
Att ”Middle Management” är 
en kritisk resurs sägs i många 
sammanhang. I Försvarsmak-
ten har det knappast varit nå-
gon antalsmässig brist på denna 
personalkategori. Här vill jag 
betona att de som även i fram-
tiden skall fi nnas i denna nivå 
bör ges en adekvat orientering 
inom just området ”försvars-
management”.

Helge Löfstedt är överingenjör

* ESO-rapport år 2011 nr 2.
1 Agrell, Wilhelm: Fredens Illusio-
ner – Det svenska nationella försvarets 
nedgång och fall 1988-2009, Atlan-
tis 2010.
2 Skoglund, Claës: Det bästa för-
svarsbeslut som aldrig kom till stånd 
– Ett kontrafaktiskt uppslag, Svenskt 
Militärhistoriskt Bibliotek 2009.
3 Agrell, sidan 175 och följande.
4 Agrell, sidan 11.
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Även 2011 håller på att gå till 
ända. Året har präglats av in-
ternationell fi nansoro, den ara-
biska våren som ledde fram till 
en svensk fl yginsats, men inte 
minst de fruktansvärda händel-
serna i Norge. På hemmaplan 
har även den nationella för-
svarsplaneringen återupptagits 
och planerna för att organisera 
regionala staber fortsätter. Det 
är knappast en dag för tidigt.
 Det fi nns med andra myck-
et att fundera över och allmän-
na försvarsföreningen försöker på 
olika sätt lyfta fram frågor som 
är av betydelse för vår säkerhet, 
både genom seminarier, kon-
ferenser och inte minst i tid-
ningen vårt försvar. Allt fl er har 
upptäckt att denna verksamhet 
är intressant och givande och 
genom Tommy Jeppssons fi na 
insatser kommer det många po-
sitiva signaler från nöjda läsare. 
Den nedgång i medlemsanta-
let som pågått under fl era år 
har vänt till en uppgång. Under 
2011 har också tre nya länsav-
delningar skapats (Östergötland, 
Värmland och Norrbotten), 
och i Jönköpings län har Wil-
helm af Donner i Eksjö tagit 
över stafettpinnen efter att Åke 
Sundstedt avslutat sitt mångåri-
ga arbete som sekreterare.

 Verksamheten under året 
har som vanligt haft en stor 
bredd och många deltagare. Sär-
skild uppmärksamhet har lik-
som tidigare genomförandet av 
Pax Nordica i Umeå och Pax 
Baltica i Karlskrona fått. Arbe-
tet med att genomföra dessa ar-
rangemang under 2012 pågår 
redan för fullt och Pax Nord-
ica äger rum 23 februari där 
temat är ”Nya tider, nya hot 
och risker”. I Göteborg har som 
vanligt Allmänna Försvarsfören-
ingens samarbetsorganisation, 
Föreningen Göteborgs Försvar 
samlat många åhörare vid sina 
arrangemang, inte minst då nära 
300 lyssnade på försvarsminister 
Sten Tolgfors.
 Trots att föreningen utveck-
las positivt går det inte att sluta 
arbeta för en fortsatt utveck-
ling. Stagnation är detsamma 
som tillbakagång. Här behövs 
alla positiva krafter, inte minst 
i arbetet med att rekrytera nya 
medlemmar. Om varje medlem 
rekryterar en ny medlem är vi 
dubbelt så många nästa år.
 Inför 2012 fi nns det därför 
många utmaningar där en av 
dem är att få ytterligare upp-
märksamhet på allmänna försvars-
föreningen. För närvarande pågår 
därför ett projekt tillsammans 

Försvarsutbildarna och Reservoffi -
cersförbundet om ett gemensamt 
arrangemang vid Almedalen 
2012. En viktig förutsättning är 
att fl er myndigheter och orga-
nisationer väljer att delta för att 
minska kostnaderna.
 Som tidigare nämnts har den 
nationella försvarsplaneringen 
återupptagits. Inom ramen för 
denna verksamhet fi nns det ett 
omfattande krav på civil-militär 
samverkan. Denna samverkan 
kan inte genomföras på samma 
sätt som under tiden då vi hade 
ett totalförsvar. Samhället och 
Försvarsmakten ser helt annor-
lunda ut idag. Men det är inte 
helt klart hur denna samverkan 
ska bli framgångsrik. Här fi nns 
det en utmaning för allmänna för-
svarsföreningen att delta i infor-
mationsarbetet och skapa de-
batt.
 Tack för det utomordentli-
ga arbete som alla ideella kraf-
ter i föreningen lagt ner under 
2011. Ni bidrar alla till fören-
ingens fortsatta överlevnad och 
utveckling. Men även ett tack 
till alla som deltagit som åhö-
rare vid de arrangemang som 
genomförts.

Stefan Ring är Generalsekreterare
i aff

Ett år präglat av 
aktivitet
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allmänna
försvarsföreningen

Den svenska säkerhets- och försvarspolitiken har genomgått stora förändringar under 
de senaste åren. Totalförsvarskonceptet har ersatts av begreppet samhällsförsvar. 
Hotbilden har vidgats och omfattar inte längre bara militära hot. Även Försvarsmaktens 
uppgifter har förändrats. Numera görs ingen skillnad på nationella och internationella 
insatser. Enligt det gällande konceptet skapas svensk säkerhet tillsammans med andra, 
genom samarbete i vårt närområde, men även globalt.

Dessa förändringar är inte oproblematiska och lösningarna inte självklara. De vägval 
som görs måste ständigt granskas och vara föremål för diskussion. Det är i denna roll 
som allmänna försvarsföreningen (aff) vill göra skillnad. Genom en aktiv säkerhets- och 
försvarsdebatt vill aff bidra till ökad kunskap och till ett ökat stöd från det svenska folket 
för insatser som skapar säkerhet. aff är en ideell organisation som är fristående från 
myndigheter och politiska partier vilket gör organisationen särskilt lämpad att vara en 
ledande aktör inom detta område.

För att lyckas med denna uppgift behöver aff många fl er medlemmar.
Vi behöver Dig som medlem!

Medlemskap i aff kostar 200 kr/år (för personer som är yngre än 26 år är 
medlemsavgiften 100 kr/år). Som medlem kommer Du att få tidningen vårt försvar med 
fyra nummer per år. vårt försvar är Sveriges enda populärvetenskapliga tidskrift som 
behandlar säkerhets- och försvarspolitiska frågor.

Du kan bli medlem genom att lämna en intresseanmälan till aff@aff.a.se

I intresseanmälan skall ingå:
Namn och adress | Födelseår | e-postadress

Mer information om föreningen får Du genom att gå in på vår hemsida, www.aff.a.se. 
Där hittar Du även kontaktuppgifter till aff:s länsavdelningar. Det senaste liksom tidigare 
nummer av vårt försvar återfi nns också på denna hemsida.

Vi hoppas att få se Dig som medlem i aff!

Maria Nyberg Ståhl Stefan Ring
Ordförande i allmänna försvarsföreningen Generalsekreterare

Bli medlem i aff!

Posttidning B
Vårt Försvar
Teatergatan 3
111 48 Stockholm


