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Förord

Ingenting är längre som förut. Sverige hade en gång ett
invasionsförsvar. Det varade i århundraden men är nu blott
ett minne. Idag har det till 90 procent försvunnit. Det är
den största svenska nedrustningen genom tiderna. Sveriges
försvar är idag en miniatyr och det nya säkerhetstänkandet
har vänt allt upp och ned. Om man får tro statsmakterna
försvaras nu vår säkerhet bäst genom internationella insatser
i andra världsdelar. Sveriges säkerhet på hemmaplan har
i sin tur tagits över av en multinationell koncern, kallad
"Gemensam säkerhet", som välvilliga uttyder som EU och
NATO i förening. Denna diffusa skärm skall skydda Sverige,
inte det svaga svenska försvaret.

Generallöjtnant Carl Björemans bok med den talande
titeln Försvarets förfall. Konsten att lägga ned försvaret utan att
någon bryr sig rör det svenska invasionsförsvarets nedgång
och fall. Detta försvar nådde en höjdpunkt med totalförsva-
ret under det kalla kriget. Hur kunde denna av omvärlden
beundrade organisation så enkelt monteras ned och försvinna
till stora delar? Vilka bar ansvaret för denna utveckling? Var
den ens planerad, eller blev det något annat än avsett? ("Det
bara blev så med många beslut som inte hakade i varandra.")
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Boken motiverar väl sin plats i  Fox K-serien. Det är
en inträngande beskrivning och analys av den utdragna
process som ledde till en närmast total upplösning av det
svenska försvarsparadigmet, som hade varat sedan Gustav
Vasas dagar. Resultatet är att Sverige nu har sitt minsta
försvar i historisk tid, dessutom med en osäker rekryte-
ring. Kostnaderna kvarstår men inriktningen är främst en
expeditionskår, avsedd för fjärran oroshärdar. Sveriges för-
svars- och säkerhetsproblem har nu gått in dimman då hot-
bilden sedan försvarsbesluten 1996/2000 anses vara extremt
låg mot det egna landet från andra stater. (Den breddade
hotbilden från terrorism med mera är en annan sak). I stället
har internationella insatser blivit det nya mantrat.

Sveriges "neutralitetsförsvar" från Kalla kriget har nu
ersatts av tron på "Gemensam säkerhet" under ledning av
tre något skakiga storheter: FN, EU och NATO. Riksdagen
har dessutom 2009 antagit en flott solidaritetsdeklaration
om att Sverige är berett att ingripa till andra staters hjälp
i närområdet. Det är en mycket djärv deklaration med
tanke på de egna politiska och militära resurserna. Vad
denna "biståndsaktivism" reellt står för är en öppen fråga.'
Uppenbart hoppas statsmakterna att demokratierna nu
ska hålla ihop och hjälpa varandra i nöd och lust, hemma
och ute i världen. Hur trovärdig politiken är återstår att se.

Carl Björemans bok är viktig därför att den går på djupet
med frågan hur det svenska försvaret så genomgripande kun-
de förvandlas utan egentligt motstånd: "Hur kunde de dra-
matiska förändringarna ske utan politiskt motstånd och utan
en omfattande kritisk debatt?" Försvarsfrågan blev snabbt en
ickefråga och försvann från dagordningen. Kalkylerna om
en snabb övergång till det s.k. Insatsförsvaret gick över styr

Sveriges nordiska grannar minns svensk solidaritet när krigen bröt ut
1863 och 1939-40.
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Förord

och varje nytt försvarsbeslut fick en ny inriktning. Hattandet
och tempoförlusterna fortsatte.2 Försvarspolitikerna, militär-
ledningen och försvarsindustrin — den sk järntriangeln — tog
över frågan, och en stor tystnad utbredde sig.

Kvar stod det svenska folket undrande, ännu litande
på sin överhet och experterna, men brydda och i grunden
tvivlande. Historien visar att ett land som inte kan försvara
sig självt lever farligt. Det vet folket, men vet de styrande?
Försvar, fred och säkerhet är och förblir avgörande för en
nations framtid. Den är grundläggande för alla andra värden
i samhället.

Wilhelm Agrell har gjort en svidande begreppsanalys och
genomgång av det dunkla tänkandet i de övergripande för-
svarsbesluten i sin bok Fredens illusioner.3 Björeman fördjupar
mer konkret analysen av denna märkliga process, inte minst
det militära agerandet. Han diskuterar initierat ansvarsfrå-
gan. Björeman behandlar främst politikerna och de centrala
militära aktörerna och deras ansvar för utvecklingen. (Det
hör till bilden att politikerna från 1995 i praktiken gav mili-
tärledningen fria händer att forma ett nytt försvar inom fasta
anslagsramar och andra ramvillkor.) Tillsammans ger dessa
två böcker en bild av ett imploderande svenskt försvar och
ett grumligt säkerhetstänkande i en ny värld.

Carl Björemans avslutning i kapitel Grundbult och kärna
i ominriktningen är magnifik: "Den interoperabilitet som
byggts in i det svenska militära försvaret innebär att det
måste underordna sig stormaktsalliansernas militära kultur.
Det finns risk för att försvarsmakten tenderar att bli en
stat i staten, styrd av den kultur som råder i stormakter-
nas offensiva krigsmakter, inte av nationella värderingar.

2 F B  2 0 0 0 ,  F B  2 0 0 4 ,  OSV.

3 Agre l l ,  Wilhelm (2010) Fredens illusioner: det svenska nationella försva-
rets nedgång och fal11988-2009. Atlantis, Stockholm.
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Försvarsmakten blir så liten att den inte förmår att lösa
betydelsefulla uppgifter både nationellt och internationellt,
definitivt inte samtidigt."

Sverige har nu förlorat sitt folkförsvar och har övergått
till en liten expeditionskår, ett yrkesförsvar. Hur denna
märkliga resa gick till handlar denna skrift om.

Läs och begrunda!

Kent Zetterberg, professor
Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (Fox K)
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Inledning

Under 2000-talets första decennium har Sveriges militära
försvar genomgått en dramatisk förändring. Denna föränd-
ring kallas sammanfattningsvis "ominriktningen".

Den mest betydelsefulla förändringen gäller synen hos
makthavarna på försvarets funktion. Om man jämför för-
svarsbeslutet 2009 med det försvarsbeslut som fattades 1996
har "kompassen svängt 18o grader".

1996 års försvarsbeslut angav att "försvarsmaktens funda-
mentala uppgift är att i fred förbereda för att i krig försvara
riket mot väpnade angrepp som hotar dess frihet och obero-
ende. Angrepp skall kunna mötas var det än kommer ifrån
och hela landet skall kunna försvaras."1Det underströks med
kraft att Sverige skulle vara militärt alliansfritt. Ännu levde
hos många tesen att "ingen annan försvarar Sverige, och vi
försvarar bara Sverige".2

I 2009 års försvarsbeslut heter det: "Målet för det
militära försvaret ska vara att enskilt och tillsammans med
andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja

i P r o p o s i t i o n  1996/97:4, S. 70.
2 P r o p o s i t i o n  19991/92:102, s.8.
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vår säkerhet".3 Av den solidaritetsförklaring som riksdagen
antog år 2009 framgår det att Sverige inte kommer att
förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle
drabba ett annat medlemsland/ i EU/eller ett nordiskt land.
"Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om
Sverige drabbas. Sverige bör därför kunna såväl ge som ta
emot militärt stöd".

En defensiv säkerhetspolitik och strategi hade därmed
ersatts av en offensiv sådan, präglad av en optimistisk syn
både på vår egen försvarsförmåga och på våra grannländers
vilja och förmåga att skynda till vår hjälp.

I förment överensstämmelse med den förändrade säker-
hetspolitiken och strategin förändrades under ominrikt-
ningens gång försvarets struktur och organisation.

Försvaret hade före ominriktningen varit ett mobilise-
ringsförsvar — "en fleet in being" — berett att användas när
hot så påkallade. Under ominriktningens gång formades
ett försvar som skulle kunna användas ständigt, här och nu.
Samtidigt klargjordes att detta försvar endast avsågs fungera
i ett internationellt samarbete, "tillsammans med andra".
Fokus flyttades från ett nationellt försvar till en expeditions-
kår för internationella insatser, med påstådd förmåga att
i samverkan med stormakter verka offensivt för att fram-
tvinga fred i skarpa konflikter.

Ominriktningen byggde inte på något strategiskt bedö-
mande i syfte att utröna rikets behov av försvar och dess
resurser för att uppfylla dessa krav. De avgörande skälen för
att den igångsattes var ekonomiska. Ominriktningen kom,
från början, att drabbas av ekonomiska svårigheter. De ledde
till en kris inför försvarsbeslutet 2004. Till denna kris bidrog
också — i hög grad — den politiska handlingsförlamning

3 P r o p o s i t i o n  2008/09:140, s. 33.
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Inledning

beträffande försvaret som den politiska eliten drabbades av
inför riksdagsvalet två år senare, det vill säga 2006.

Det hävdades officiellt att ominriktningen skulle säker-
ställa både ett nationellt försvar och internationella insatser.
Det visade sig omöjligt. I praktiken måste ett val göras. Det
nationella försvaret offrades, i realiteten redan i försvarsbe-
slutet år 2004, bekräftat i den borgerliga regeringens förbe-
redelser inför försvarsbeslutet år 2009.

Organisatoriskt återspeglas förändringarna i  följande
minskningar i krigsorganisationen, från försvarsbeslutet år
1996 till försvarsbeslutet år 2009:

• antalet personer från närmare 600 000 till 6o 000,
• armebrigader från 13 till o,
• stridsfartyg från 42 till i i ,
• stridsflygplan från 204 till 100.

Grundorganisationen förändrades inte formellt genom för-
svarsbeslutet 2009. Under innevarande mandatperiod skulle
2004 års försvarsbeslut gälla tills vidare. Redan detta beslut
innebar emellertid en halvering av det antal enheter (staber,
regementen, flottiljer, skolor etc.), cirka 90, som försvars-
beslutet 1996 hade fastställt. Ytterligare nedskärningar vore
att vänta efter riksdagsvalet år 2010.

Den förändrade synen på försvarets funktion fick kon-
sekvenser för värnpliktsförsvarets förankring hos folket.
Krigsorganisationen och behovet av soldater minskade.
Sambandet mellan grundutbildning av värnpliktiga och
deras krigsplacering upphörde. "Detta är den kanske mest
fundamentala av alla de förändringar som försvaret genom-
gått sedan det kalla krigets slut."

4 Ericson Wolke, Lars (2009) Svensk militärmakt: strategi och operationer i
svensk militärhistoria under 1 900 dr, F H S, S. 232.
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I den öppna svenska försvarsdebatten har motiven till de
drastiska förändringarna främst sagts vara att det skett ett
paradigmskifte i de europeiska säkerhetspolitiska föreställning-
arna. Förvisso. Men detta abstrakta resonemang förklarar inte
varför den svenska politiska och militära ledningen så okritiskt
anammat tankegods som NATO och Pentagon basunerat ut.
Paradigmskiftet har inte prövats mot de krav och förmågor som
utgår från Sveriges geopolitiska läge och dess försvarsresurser.
Denna brist har också medfört att den svenska försvarsdebat-
ten alltsedan ominriktningen startade berövats sin livsluft.
Försvarsfrågan har blivit en icke-fråga, av ringa intresse för
opinionsbildare och — märkligt nog — även för skattebetalare.

Syftet med denna bok är att belysa den beslutsprocess
som den politiska och militära försvarsledningen genom-
förde. I  försvarsdebatten har det betonats att de svenska
politiska och militära aktörerna vägletts av en närmast ödes-
bestämd militärteknisk och strategisk utveckling. En mindre
uppmärksammad men betydelsefull trend är en utveckling
som innebär att den svenska staten avhänt sig inflytande i
den försvarspolitiska beslutsprocessen till privata särintres-
sen, främst flygindustrin.

Enligt min mening bör politik, så ock försvarspolitik, inte
styras av internationella trender utan av människor av kött
och blod och deras bedömningar. Jag har därför sökt att lyfta
fram de ledande aktörernas insatser. De har givetvis varit
tvingade att ta hänsyn till de två ovan nämnda trenderna.
Men har de möjligen varit alltför eftergivna och därmed
underlåtit att hävda vitala nationella intressen?

Jag försöker besvara tre övergripande frågor:

1) Vilka argument för förändringar framfördes i försvars-
debatten av politisk och militär försvarsledning och av
fria opinionsbildare?

14



Inledning

2)Hur förändrades i verkligheten inställningen till för-
svarsmaktens uppgifter, struktur och organisation?

3) Hur kunde de dramatiska förändringarna ske utan poli-
tiskt motstånd och utan en omfattande kritisk debatt?

Ämnet är mycket omfattande och komplext. Jag tror mig inte
om att kunna ge slutliga svar på frågorna och jag betonar att
mitt syfte är att just belysa processen och dess drivkrafter.

Ämnets omfattning och komplexitet beror på att det
omfattar en mängd delämnen och på att processen har
utspelats stegvis och under lång tid.

Delämnen av betydelse är främst:

• säkerhetspolitiska bedömningar, inbegripet hotbilds-
bedömningar och alliansfrågor,

• synen på försvarsmaktens funktion och uppgifter,
• struktur- och organisationsutveckling, inbegripet

avvägningsfrågor mellan försvarsgrenar, mellan nutids
-  och framtidssatsningar och mellan nationella och
internationella insatser,

• personalförsörjning, inte minst värnpliktens betydelse,
• teknisk utveckling och materielförsörjning, inbegripet

försvarsindustrins betydelse,
• opinionsbildning,
• beslutsprocess, formell och reell.

Tidsfaktorn måste beaktas. De drastiska förändringarna av
och inom försvarsmakten kom i dagen under tidsperioden
1998-2009. Det går emellertid inte att förstå motiv och
åtgärder under denna period om man endast koncentrerar
sig på denna. Flera motiv och åtgärder kan härledas från
beslut långt tillbaka i tiden.
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Ett exempel är att beslut som fattades av riksdagen 1948
har haft stort inflytande ända in på z000-talet. Det gäller
kravet på att Sverige skulle vara alliansfritt i fred syftande
till neutralitet i krig. Det gäller kravet på att Sveriges försvar
skulle vara allsidigt, ett "försvar utan luckor". Dessa krav har
haft stor betydelse för avvägningen inom och utvecklingen av
försvarsmakten även under huvuddelen av ominriktningen.

I min bok År av uppgångår av nedgångs lanserar jag (självs-
våldigt) begreppen krigsstrategi och utvecklingsstrategi. Jag
menar att all strategi är hushållning med egna krafter i syfte
att bli överlägsen motparten. Krigsstrategi är hushållning
med i  en akut konfliktsituation förefintliga egna krafter.
Utvecklingsstrategi är hushållning med tillgängliga utveck-
lingsbara "råresurser" för att skapa framtida försvarskrafter.
Dessa två strategier är beroende av varandra; man kan inte
utveckla ett försvar om man inte i stora drag gjort klart för
sig hur det skall användas i framtiden. Det finns dock skill-
nader mellan dem.

I denna bok använder jag mig av samma begrepp. Ofta
skriver jag att "det saknas strategisk analys av krav på
försvarsförmåga och försvarsresurser". Det betyder att
dessa storheter inte är anpassade till varandra. En av den
moderna strategins uttolkare, den franske generalen Andre
Beaufre, har understrukit att "förberedelserna har blivit
viktigare än sättet att använda dem."6 Ominriktningens
arkitekter har sysslat med att utveckla framtidens försvar
utan att tillämpa utvecklingsstrategi. De har därför inte
haft underlag för att göra realistiska prioriteringar. De har
"skjutit från höften".

5 Björeman, Carl (2009) År av uppgång år av nedgclng : försvarets ödesviig
under beredskapsåren och det kalla kriget. s n1 is, Stockholm.

6 Beaufre, André (1966) Modern strategi för fred och krig. Prisma,
Stockholm, s. 98.
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Inledning

Försvarsbesluten har över åren, från 1942 til l och med
2009, har haft en gemensam brist: inget av dessa många
stora beslut grundas på strategiska analyser med avväg-
ningar mellan förefintliga krav på och resurser för försvar.
Det innebär att särintressen fått stort handlingsutrymme.
På senare år har trender i  stormaktsstrategier fått stort
inflytande.

Även om fokus i denna bok ligger på den period, 1995-
2009, som omfattar ominriktningen inleds den av ett kapi-
tel med en historisk bakgrund. Ominriktningens förlopp
behandlas i de tre följande kapitlen (2-4).

I kapitel 1 behandlas ideer och beslut under beredskapsåren,
det kalla kriget och i början av 1990-talet i den mån de enligt
min bedömning har haft betydelse för ominriktningens för-
lopp. Kapitlet bygger på min bok År av uppgång år av nedgång.

Kapitlen 2-4 är i huvudsak av beskrivande art. De inleds
med en kronologi med viktigare allmänpolitiska händelser.
Kapitel 2 behandlar åren 1994-2000; kapitel 3 åren 2000-
2004; och kapitel 4 åren 2004-2009. Varje kapitel innehåller
två "block" A. Aktörernas bedömningar, avsikter, motiv och
förslag. B. Vad skedde i verkligheten under delperioden, men-
talt och organisatoriskt?

Kapitel 5 har rubriken "Omvärderingar - utan gemensam
helhetssyn som grund". I kapitlet redovisas de stora föränd-
ringar som skedde inom olika verksamhetsområden under
ominriktningens drygt tioåriga period samt, i stora drag,
varför och hur de genomfördes.

Kapitel 6, som har rubriken "Grundbult och kärna i
ominriktningen", avser att belysa varför myndighetschefen
Owe Wiktorin ( öB 1994-2000) fick ett så stort handlings-
utrymme att han kunde rasera försvarsmaktens rådande
struktur utan att skapa förutsättningar för att under den
närmaste tioårsperioden ersätta den med en ny och hållbar
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sådan. Jag är medveten om att frågan är av statsrättslig art
Jag avstår därför från att göra annat än hypotetiska bedöm-
ningar men jag vill ge inkörsportar för framtida forskning
inom detta ämne.

Kapitel 7 innehåller svar på inledningsvis ställda frågor
och en avslutning.'

Mitt underlag är öppna dokument hos Kungliga Biblio-
teket (främst biografier över viktiga aktörer samt tidnings-
klipp), Riksdagens bibliotek (främst regeringens propositio-
ner, försvarsberedningens rapporter, utskottsbetänkanden
och protokoll från riksdagens debatter) samt Högkvarterets
arkiv. Underlaget är således i allt väsentligt skriftligt. Tiden
har inte medgivit intervjuer med personer som har varit
verksamma i försvarspolitiken under ominriktningen. Jag
bedömer att mitt material är tillräckligt för att boken skall
ge inkörsportar till mer djupgående studier om ominrikt-
ningen.

Ett varmt tack till professor Kent Zetterberg, redaktör
Olof Santesson och generalmajor Helge Gard för deras tål-
modiga stöd för mitt arbete med boken.

Stockholm i maj 2011
Carl Björeman

7 J a g  begagnar förkortningen "eo B941208" för att beteckna det uttalande
som öB Owe Wiktorin gjorde inför centerpartiledningen 1994-12-08
som hade följande innebörd. Lägg ned territorialförsvaret, minska
armsstridskrafterna, satsa på flygvapnet och JAS, och låt högkvarteret
sköta detta utan inblandning från politikerna. Denna ick blev en
grundbult i ominriktningen.
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1. Historisk bakgrund

Det förflutnas ständiga närvaro

Knut Ståhlberg)

Inledning
I kapitlet redovisas vilka bedömningar och beslut under
perioden 194o-1994 som enligt min mening haft långsik-
tig betydelse och som inverkat på förutsättningarna för
ominriktningen.

Redan 1942 års försvarsbeslut innehöll moment med
långsiktig verkan, trots försvarsminister Per Edvin Skölds
bestämda avsikt att så inte skulle bli fallet. Enligt försvars-
ministerns direktiv skulle F B 42 inte bli en försvarslösning i
egentlig mening utan en plan för upprustning under de när-
maste fem åren. Visserligen var hotbilden mycket allvarlig,
men upprustningsplanen var inte hotstyrd utan viljestyrd:
upprusta efter måttet av vår förmåga. Det förklarar varför
planen inte grundades på några strategiska överväganden.

Planen genomfördes med beundransvärd kraft. Det är
av stor betydelse i sammanhanget att upprustningen star-
tade innan försvarsministern hade givit några övergripande
direktiv.

1 Ståhlberg, Knut (2oo2)Det fklumas ständiga närvaro. Norstedts,
Stockholm, s. 133, s. 304.
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• i  maj 194o beslöt riksdagen att armens krigsorganisation
skulle fördubblas, från fem till tio fördelningar.

• i  november 194o godkände riksdagen att ramavtal finge
tecknas mellan staten och SAAB och Flygmotor av inne-
börd att bolagen till och med 1946 skulle leverera i 000
flygplan till flygvapnet.

• i  december 194o godkände riksdagen att kryssare finge
inköpas från Götaverken.

Försvarsminister Per Edvin Sköld var förvisso drivande
bakom dessa riksdagsbeslut men faktum kvarstår: upp-
rustningen startade försvarsgrensvis, i samarbete med för-
svarsindustrin. Dessa krafter fick initiativet när det gäller
Krigsmaktens utveckling, och de behöll det fram till och in i
ominriktningen närmare 6o år senare.

Två faktorer, båda med ursprung i upprustningsstarten,
möjliggjorde detta:

1) Den relativa resursfördelning mellan försvarsgrenarna
som var inbyggd i 1942 års upprustningsplan blev i prak-
tiken rådande fram till ominriktningen. I stora drag kom
armen och flygvapnet att få var sin tredjedel av anslagen
medan marinen samt Ledning med mera fick nöja sig
med en sjättedel var.

2) Alla försvarsbeslut under det kalla kriget kom - i likhet
med beslutet 1942 - att sakna underlag i form av stra-
tegisk analys utmynnande i anpassning mellan förefint-
liga krav på försvarsförmåga och förefintliga försvars-
resurser.
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i. Historisk bakgrund

Inför 1948 års försvarsbeslut redovisade dåvarande ÖB Helge
Jung, i sitt förslag Vårt framtida försvar2, ett strategiskt bedö-
mande men det fick inte genomslag i FB 48, bland annat
därför att det avspeglade en realistisk syn på balanserade
försvarsbehov kontra försvarsresurser. En sådan syn var
inrikespolitiskt obekväm.

Försvarsminister Allan Vougt anmälde i  försvarspropo-
sitionen inför 1948 års försvarsbeslut att han inte presen-
terade ett förslag ti l l  försvarsbeslut i  vedertagen mening.
Huvudinnehållet i  förslaget var en avsevärd förstärkning
av flygvapnet samt riktlinjer för fortsatt utredning av
krigsmaktens framtid. Den försvarsutredning som tillsatts
1945 hade misslyckats med att i tid lägga fram ett hållbart
beslutsunderlag. Utredningen var totalt splittrad. Åtta av de
tio ledamöterna samt de fyra militära sakkunniga lämnade
särskilda yttranden. Riksdagen godkände det ofullständi-
ga regeringsförslaget. Det innebar att krigsmakten skulle
behålla de under beredskapsåren uppbyggda krigs-och freds-
organisationerna; dessa skulle dock moderniseras genom
partiella reformer.

Därmed levde de ovan nämnda bristerna i 1942 års plan
vidare. Men därtill kom att riksdagen fattade ett delbeslut
som kom att bereda regeringen stort bekymmer och som
kom att lamslå debatten om försvaret under de följande tio
åren. Till stöd för den alliansfria säkerhetspolitik som med
skärpa förordades av utrikesminister Östen Undén skulle
Sverige ha ett självständigt, allsidigt försvar — "ett försvar
utan luckor".

Militärledningen, från 1951 ledd av ÖB Nils Swedlund,
ägnade åren fram till och med 1954 åt att tolka vad regering-
ens och riksdagens krav på ett försvar utan luckor egentligen

2 (51147.
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innebar. Detta skedde under inbördes trätor mellan för-
svarsgrenarna och utan några försök att seriöst angripa de
strategiska problem som förre ös Helge Jung hade försökt
aktualisera inför 1948 års försvarsbeslut.

1954 var man emellertid någorlunda överens, och ÖB pre-
senterade förslaget Alltjämt ett starkt försvar.3 Det innehöll
förslag om kostsamma upprustningsåtgärder, egna kärnva-
pen, modernisering av försvarsgrenarnas krigsorganisatio-
ner och bibehållande av deras fredsorganisationer. Cheferna
för armen och flygvapnet ansåg att ÖB 54 gav ett minimum
av försvarsförmåga. Chefen för marinen fann däremot att
ÖB 54 allvarligt äventyrade vårt totalförsvar. Regeringen
reagerade på två sätt:

1) ÖB 54 innebar helt orimliga försvarskostnader.
2) Man erkände att statsmakterna 1948 anbefallt att Sverige

skulle ha ett försvar utan luckor. öa fick därmed ett gott
förhandlingsläge.

ös drev med viss advokatyr sin tes: statsmakterna var på
väg att springa från den uppgift som de givit honom. Han
hade försökt att skapa ett försvar "utan luckor" och han hade
egentligen bara presenterat notan. Anklagelser om svek och
oförmåga att regera låg i luften.4

Regeringen vidtog omfattande åtgärder för att komma ur
det dilemma som man försatt sig i 1948.

3 Ö_B 54, Alltjämt ett starkt försvar.
4 Kommentar: ö s 54 var orealistiskt inte bara ekonomiskt. Det stred mot

den tidlösa tes om små staters försvarsproblem och - lösningar som
dåvarande statsministern Karl Staaff hävdade i ett tal i Karlskrona 1913-
12-21 : "Det måste finnas balans i försvaret mellan mänsklig och materi-
ell förmåga. Materiell förmåga kan inte tillåtas förkväva folkets levande
kraft, ty den senare är mest väsentlig." Enligt min mening delade ifia
Helge Jung på sin tid i det stora hela Staaffs uppfattning./CBj
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1. Historisk bakgrund

En försvarsberedning tillsattes 1955. Den leddes av ingen
mindre än försvarsminister Torsten Nilsson, med statssekre-
teraren 011e Karleby som sekreterare. Efter närmare tre års
till en början resultatlöst arbete kunde beredningen i februari
1958 presentera ett underlag för en försvarsproposition. Det var
en kompromiss med markanta inslag tagna från ÖB:s förslag.

Denne hade 1957 modifierat sitt förslag ös 54. Det nya
förslaget ös  57 innebar lägre kostnader. Dessa ansågs av
beredningen vara förenliga med upprätthållandet av ett
godtagbart svenskt försvar utan att de skulle innebära att
en orimligt stor del av våra resurser avsattes för militära
ändamål. Kompromissen innebar ändock ekonomiskt att
krigsmakten skulle få ett årligt påslag om 2,5 procent i sin
budget. ÖB hade fått gå med på en minskning av de större
enheterna inom armens krigsorganisation med 14 procent.
Hans med stor kraft framförda krav på svenska kärnvapen
avvisades (i praktiken).

Den politiska förutsättningen för kompromissen var en
överenskommelse mellan den socialdemokratiske försvars-
ministern Torsten Nilsson och högerledaren Jarl Hjalmar-
son. Förankringen inom det socialdemokratiska partiet var
däremot dålig. Frän kritik mot beredningens förslag före-
kom in i det sista. När den på beredningens förslag grundade
försvarspropositionen lades fram i mars 1958 återförvisades
den omedelbart till utskottet.

Vad som sedan hände torde vara att beteckna som ett
mästerstycke i  politisk lobbyverksamhet. Den leddes for-
mellt av den nye försvarsministern Sven Andersson, men
den förre, Torsten Nilsson, torde inte ha varit overksam i
saken. När utskottet i juli 1958 återkom i ärendet med ett i
stort sett oförändrat betänkande till en så kallad B-riksdag,
var stämningen en helt annan och långt mera positiv än
under våren. Tunga socialdemokratiska riksdagsmän yrkade
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bifall till den proposition som riksdagen begärt omprövning
av på våren. Regeringen vann en förkrossande seger.

1958 års försvarsbeslut togs emot mycket positivt inom
Krigsmakten, med undantag för marinen. Den allmänna
meningen var att försvaret hade vunnit en stor seger.
Guldåldern var inne. Men det visade sig vara en pyrrhus-
seger. Försvarsberedningens, regeringens och riksdagens
bedömning 1958 om att ekonomin var hållbar må ha varit
politiskt korrekt då men den visade sig på sikt vara verk-
lighetsfrämmande. Dessutom införde regeringen en formel
som gjorde det bekvämt för den att politiskt bemästra de
ekonomiska problemen och slippa strategiska analyser med
syfte att anpassa resurser till förefintliga krav: i beslutspro-
cessen inför ett större försvarsbeslut skulle regeringen först
av allt fastställa den ekonomiska ramen. Militärledningen
hade därefter att föreslå - under inbördes kamp - den orga-
nisation och den verksamhet som kunde rymmas inom given
ekonomisk ram.5

Den ofullständigt underbyggda försvarsplanen 1942 (och
de likaledes illa underbyggda försvarsbesluten 1948 och
1958) fick mycket negativ och långvarig inverkan på den
svenska försvarsplaneringen. Det ligger mycken, tyvärr obe-
aktad, sanning i vad riksdagsman Hans Lindblad framförde i
sitt sista tal i riksdagen: "Olyckan i svensk försvarspolitik var
låsningen i försvarsbesluten 1914 och 1942. Ingen civiliserad
stat kan fatta långsiktiga beslut under pågående världskrig.
Då fanns inga ekonomiska restriktioner. Men det är 1942
års försvarsbeslut som legat som en död hand över svenskt
försvar under 5o år".6

1958 års försvarsbeslut befäste för framtiden en kul-
tur i  behandlingen av försvarsfrågan där inrikespolitiskt
5 Bekräftat  i proposition 1968:10, s. 15.
6 Riksdagsprotokoll 1992-06-03. Anf. 24.
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t. Historisk bakgrund

korrekta men sakligt illa underbyggda förslag belöna-
des. Wilhelm Agrell gör en enligt min mening täckande
beskrivning av denna kultur: "Nu framträder i stället ett
mönster där de tre senaste försvarsutredningarna innehål-
ler helt olika prognoser för den framtida internationella
utvecklingen, utan att detta tycks ha någon betydelse för
den svenska säkerhetspolitiken. Detta förstärker intrycket
att tolkningarna av den internationella utvecklingen främst
har betydelse som politiskt gångbara argument kring för-
svarsanslagens storlek."7

Under ominriktningen skrev försvarsberedningarna myck-
et om säkerhetspolitik men de hade sitt fokus — liksom de
försvarsutredningar som Agrell skrev om — på att bli eniga
om inrikespolitiskt-ekonomiskt korrekta rapporter.

Försvarsbesluten 1968 och 1972 präglades av sagda kul-
tur. Opinionsbildare och allmänhet vilseleddes vidare av att
regering och riksdag genom sin försvarsupplysning spred
uppfattningen att både värnpliktsförsvar och en egen flyg-
industri kunde rymmas inom givna ekonomiska ramar. Det
var en klar överdrift. Detta hyckleri bidrog till att minska
förtroendet för försvarsplaneringen hos de få utomstående
som hade inblick i realiteterna och att invagga de många som
inte hade denna insyn i en falsk tro på att planeringen var i
säkra händer.

Under förarbetena till försvarsbesluten 1982 och 1987
avslöjades stora operativa och ekonomiska brister i försvars-
makten. Statsmakterna och militärledningen hade inga
andra förslag till lösningar än reduceringar av grundorgani-
sationen. De aktuella förslagen var illa underbyggda. "Svarta
hål" av betydande storlek i försvarsekonomin erkändes 1989
av dåvarande försvarsministern Roine Carlsson.

7 " E n i g h e t  men om vad?", DN Debatt 1985-05-14.
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Denne hade 1988 tillsatt en försvarskommitté med upp-
gift att lösa problemen. Kommitten fick emellertid så snäva
direktiv bland annat i fråga om tider för att lösa tre stora
delproblem och beträffande turordningen mellan dessa att
uppgifterna i  praktiken var omöjliga att lösa. Kommitten
upplöstes i december 1990 utan att ha lämnat mer än ett av
förväntade tre delbetänkanden.

Den borgerliga regering som tillträdde hösten 1991
ärvde de problem som den avgående socialdemokratiska
regeringen inte hade löst. Nu var emellertid det säkerhets-
politiska läget ett helt annat än på 1980-talet. Berlinmuren
hade fallit i november 1989. Högsta sovjet beslöt 1991 att
Sovjetunionen skulle upphöra. Warszawapakten upplöstes
i april 1991.

Det kan förefalla naturligt att den nya regeringen skulle
ha utnyttjat det annorlunda och mer gynnsamma läge som
dessa nämnda händelser medfört för att grundligt analysera
krav och resurser i det nya läget. Så skedde emellertid inte.
Redan efter mindre än sex månader låg en försvarsproposi-
tion på riksdagens bord. Det var onekligen ett tecken på
handlingskraft - under mottot "smalare men vassare" - men
innehållet var behäftat med stora brister.

Den mest iögonfallande var att det svarta hålet kvarstod.
Försvarsbeslutet var underfinansierat med 12 miljarder årli-
gen.8 Andra brister var bland annat:

• den tveksamma utredningskulturen med rötter i
1940-talet bibehölls.

• stora förhoppningar ställdes på JAs-projektet. Det enda
försvarspolitiska viljeyttring som förekom i regeringsför-

8 P e t e r  Lagerblad, ordförande i försvarsberedningen, i Svenska Dagbladet
1995-10-02.
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1. Historisk bakgrund

klaringen 1991-10-04 var: "JA s-projektet fullföljs".9 Den
borgerliga regeringens bindning till JA s-projektet blev
under ominriktningen negativ för försvaret på främst två
sätt:

1) det blev ett allvarligt hinder för en rationell och
nödvändig reformering av försvarsmakten.'°
2) det blev en snedbelastning i försvarsbudgeten.

• i  en särskild proposition 1992 lade regeringen grunden
till ett efter hand allt allvarligare hot mot värnplikten
som sådan. Värnpliktsutbildningen är värnpliktens
livsluft. Regering och riksdag öppnade, 1991/92:101,
för en efter hand drastiskt minskad värnpliktsutbild-
ning. Hänsyn togs inte till att värnplikt är en försvars-
princip av stor samhällelig betydelse och inte bara en
rekryteringsmetod. I proposition 1991/92: ioi  föreslog
regeringen att endast de vapenföra värnpliktiga som
behövs i krigsorganisationen skulle genomgå grundut-
bildning. Övriga vapenföra värnpliktiga skulle överföras
till en "utbildningsreserv", med skyldighet att genomgå
utbildning om regeringen anbefallde höjd beredskap.
Riksdagen biträdde förslaget.

9 Protokol l  2006/07: 6, s. 56-64.
Detta projekt förutsattc export till andra länder. De som hade sådana för-
hoppningar fick en allvarlig tankeställare när Finland i maj 1992 tackade
nej till att köpa jAs 39 Gripen. Det bekräftar vad Fredrik Braconier
skrev i samband med en annan besvikelse nämligen Norges nej till jAs
i november 2008: "Sverige inbillar sig väldigt mycket när det gäller för-
säljning av flygplan till grannländer", Svenska Dagbladet 2008-11-2.

10 D e t  har hävdats att JA s-projektet genom tekniköverföring till det civila
samhället har återbetalat till skattebetalarna vad projektet kostat. Det
har t.ex. framförts av Stefan Fölster i Svenska Dagbladet 1991-12-19. Det
må vara men detta har inte kommit försvarsmakten till godo, tvärtom.
Försvarsmakten har fått betala för ett stort antal flygplan som inte
varit operativt motiverade, och försvarsbudgeten har belastats med en
betungande marknadsföring för JAs-projektet.
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• i  1992 års försvarsbeslut fattades principbeslut om att
reformera försvarsmaktens ledningssystem. I den utred-
ning som hade givit underlag till regeringens förslag i
ämnet framhölls bland annat att hög krigsduglighet och
beredskap hos krigsförbanden på ett balanserat sätt ges
företräde framför fredsrationalitet och mycket långsiktig
styrketillväxt. Försvarsmakten i fred i sin helhet bör vara
en myndighet, myndigheten skulle ledas av en överbefäl-
havare, denne skulle biträdas av ett högkvarter där nivån
närmast under ös skulle utgöras av tre huvudavdel-
ningar (för operativ, program och förbandsproduktions-
ledning). Försvarsgrenscheferna skulle återfinnas först på
nästa nivå."
Regeringen och riksdagen biträdde i huvudsak dessa för-
slag, dock inte när det gäller försvarsgrenschefernas nivå-
placering. Först 1998 kom utredningens förslag i denna
sak att genomföras.

Det fanns från statsmakternas sida en tydlig strävan att öka
ös:s makt inom försvarsmakten. I medierna tolkades refor-
men som att Sverige fått en ös med mycket stor makt. Det
visade sig vara en felbedömning. Försvarsgrenarna behöll
oavsett skrivningarna stort reellt inflytande, med stöd av
försvarsindustrin. At t  ÖB i  ominriktningen kunde "köra
över" försvarsgrenschefer och militärbefälhavare berodde på
ös:s kraftfulla ledarstil och på militärledningens oenighet,
inte på vad som stod i regelboken.

Däremot fick reformen stor inverkan på förhållandet mel-
lan regeringen och ÖB. Regeringen stärkte sitt grepp om ös.
Denne blev en mot regeringen mera lydig ös och fick tving-
ande direkta direktiv. Regeringskansliet och högkvarteret

11 S 0 0 1 9 9 1 :  11 2  L E M O ,  S. 1 6 0 - 1 6 7 .
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i. Historisk bakgrund

bildade allt fler gemensamma arbetsgrupper där regeringen
mera i detalj kunde styra ÖB. ÖB kunde visserligen göra till
synes egna utspel men vid närmare granskning visade det sig
att han hade regeringen bakom ryggen. När ös under 1998
kom i delo med finansministern fick han inte regeringens
stöd och han tillrättafördes bryskt.

Det allt mer intima samarbetet mellan regeringen och ös/
högkvarteret bidrog till att riksdagens roll i  försvarsfrågor
blev att konfirmera redan tidigare fattade beslut. .

Slutsatser

Ominriktningen började mentalt i och med att Owe Wikto-
rin blev ÖB 1994 och att en försvarsberedning tillsattes
1995. Organisatoriskt började den 1998/99 med de två ÖB-
förslagen 1998-10-12 och 1999-05-19.

Utgångsläget inför ominriktningens start var svårbe-
mästrat. Det berodde i inte minst på gamla låsningar och
bindningar:

• sedan beredskapsåren hade försvarsetablissemanget vant
sig vid att inte göra några strategiska analyser av före-
fintliga krav och resurser. Frågan om vilka realistiska för-
svarsbehov och försvarsresurser som förelåg hade trängts
undan i en kultur där partipolitisk enighet om ekonomin
värderades högre än lösning av försvarspolitikens kärn-
frågor.

• försvarsgrenarnas och försvarsindustrins produktions-
intressen hade fortfarande dominerande inflytande över
försvarsmaktens utveckling även om Bengt Gustafsson
(ö8 1986-1994) hade gjort seriösa försök att hävda ope-
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rativa intressen.12 De politiska partiernas intressen för
försvarsfrågor var svalt- utom i ett avseende: de användes
gärna som slagträn i maktkampen mellan partierna, ofta
i kombination med andra politiska frågor av till exempel
lokal- eller industripolitisk art. Särskilt betydelsefullt var
det socialdemokratiska partiets starka bindning till flyg-
industrin. Partiet övergick omkring 197o till att under-
ordna försvarspolitiken under industripolitiken och man
hade framgång i att dölja detta.

• värnplikten, som ända sedan beredskapsåren hade varit
en grundpelare i försvarsmakten och som hade hållits
vital genom en omfattande allmän värnpliktsutbildning
hade i och med 1992 års försvarsbeslut fått denna livsluft
punkterad. I slutet av 1980-talet grundutbildades årligen
cirka 40000 man och repetitionsutbildades cirka 90000.
1995 var motsvarande siffror 33000 och 30 000. Vissa
politiska ungdomsförbund kritiserade värnplikten som
oförenlig med den personliga friheten.

• krigsorganisationen i försvarsmakten hade låg kvalitet,
särskilt i armen. Det var bland annat en följd av att man
gjort neddragningar i fredsorganisationen utan att samti-
digt minska krigsorganisationen.

Det svårhanterade utgångsläget hade givetvis kunnat be-
mästras men endast under en bestämd förutsättning: aktö-

12 E t t  exempel på detta särintresse och dess framgång är den formel,
som anses ha konstruerats på 1930-talet av Axel Ljungdahl, då officer
i flygstaben: flygplansbeståndet förnyas i takt med sA A u:s behov av
att producera nya plan. Artsus, G. (red.) Svenska officersprofiler (1996)
Militärhögskolan, Stockholm, s. 459-
Denna formel var i kraft under hela det kalla kriget. Flygindustrin hölls
sysselsatt och flygvapnet fick moderna flygplan. Det innebar emel-
lertid att fullt operativa plan togs ur flygvapnets krigsorganisation för
att bereda plats för SAAB:S nyproduktion. Omsättningstakten i det
svenska flygvapnet har varit dubbelt så hög som i us A:s.
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I. Historisk bakgrund

rer som kunnat frigöra sig från den förhärskande utred-
ningskulturen måste leda processen. Sådana visade sig inte
finnas. De som fick eller tog sig uppgiften att reformera
försvarsmakten gjorde inte tillräckligt djupgående analyser
av problemets innebörd. De satt — under påtagligt självgoda
påståenden om motsatsen — fast i den gamla kulturen. Det
var därför det gick snett redan från början.
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2. Kuppartad inledning - i god
demokratisk ordning?

1994-2000
Lägg ner territorialförsvaret, minska armåtridskrafterna,

satsa på flygvapnet och ms, och låt högkvarteret
sköta detta utan inblandning från politikerna.'

Owe Wiktorin

Kronologi internationellt
1994

Eu-parlamentet godkände Sverige, Finland, Norge
och Österrike som nya medlemmar. Partnerskap för
fred bildas, för samverkan mellan NATO, neutrala sta-
ter och stater i före detta. Östeuropa.

1995
Fredsavtal mellan Bosnien, Serbien och Kroatien sluts
i Dayton, USA.

1996

Talibanerna erövrar huvudstaden Kabul i Afghanistan.
1997

Parlamentsvalen i Storbritannien medförde storseger
för Labourpartiet, lett av Tony Blair.

1 Ö B  Owe Wiktorin 1994-12-08, Jämtlands fältjägarregemente 4, s.18.
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1998
Svår ekonomisk kris i Ryssland, svag ledning.

1999
NATO utvidgas: Polen, Ungern och Tjeckien blir med-
lemmar
Vladimir Putin president i Ryssland.

2000
EU toppmöte i Nice. Enighet om en ny beslutsstruk-
tur. De stora ländernas inflytande ökar.
George W. Bush vinner presidentvalet i LISA efter en
förvirrad rösträkning.

Kronologi, nationell, allmänpolitisk
1994

Riksdagsvalet vanns av socialdemokraterna. Ingvar
Carlsson bildar minoritetsregering, centerpartiet bör-
jar stödja regeringen. Ingvar Carlsson statsminister,
Göran Persson finansminister, Thage G. Peterson
försvarsminister. Miljöpartiet återkom till riksdagen.
NATO erbjuder Sverige att ingå i Partnerskap för fred.
Eu-parlamentet godkänner svenskt medlemskap. I
folkomröstningen om Eu-medlemskap segrar ja-sidan
med 52 procent.
Försvarsmakten blir en myndighet med Owe Wiktorin
SOM ÖB.

1995
Regeringens och vänsterpartiets ekonomiska samar-
bete avbryts. Samarbete regeringen — centerpartiet
etableras. En försvarsberedning tillsätts. Den avses
vara ett samordningsorgan mellan regeringen och
riksdagens partier.
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2. Kuppartad inledning...

1996
Ingvar Carlsson avgår. Göran Persson statsminister.

1997
Lars Leijonborg ny folkpartiledare efter Maria
Leissner.

1998
I riksdagsvalet var deltagandet det lägsta på 40 år.
Socialdemokraterna behåller regeringsmakten med
vänsterpartiets stöd. ös Owe Wiktorin anmäler
att 1996 års försvarsbeslut inte kan genomföras.
Försvarsmakten måste "ominriktas".

1999
Flera svenska industriföretag köps upp av utländska
företag, bland annat Volvo Personvagnar, Kockums
ubåtstillverkning och AGA.
Bo Lundgren efterträder Carl Bildt som ledare för
Moderata samlingspartiet.
Riksdagen fattar ett första ominriktningsbeslut med
underlag i försvarsberedningens rapport,2 där ös:s
ominriktningsförslag fått kraftigt genomslag.

Några av periodens viktigaste aktörer
Thage G. Peterson, försvarsminister 1994-1997; Björn von
Sydow, försvarsminister 1997-2002; Owe Wiktorin, ös
1994-2000; Johan Kihl generallöjtnant 1999, Michael Moore
generalmajor 2004; Kungliga Krigsvetenskapsakademien och
försvarsberedningarna.

Thage G. Peterson hade i  kraft av sin förankring i folk-
rörelserna under lång t id ett stort inflytande inom det

2 Departementsserien (Ds)1999:2.
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socialdemokratiska partiet. Han tillhörde partistyrelsens
verkställande utskott 1975-199o. Han beklädde en rad höga
poster. Han var bland annat talman i riksdagen 19,1991,
ordförande i konstitutionsutskottet 1991-1994, statsråd i tre
omgångar under 197o-,198o- och 1990-talen samt riksdags-
man 1971-1998.

Peterson var trogen traditionella, öppet redovisade soci-
aldemokratiska värderingar i försvarsfrågan. Det framgår av
följande uttalande som han gjorde i tidningen Dagens Politik
8110 1996, det vill säga två månader innan riksdagen skulle
fatta 1996 års försvarsbeslut: "Jag har vunnit en ideologisk
strid. ... En strid mellan å ena sidan socialdemokratin och
centern, som vill ha ett folkförsvar byggt på allmän värn-
plikt och starka frivilligrörelser, och det militärindustriella
komplexet, stöttat av moderaterna, å den andra, som kräver
ett starkt militärt försvar med en yrkesarme utrustad med
superteknik."

Citatet vittnar om Thage G. Petersons starka tro på folk-
försvaret. Men det avslöjar också obarmhärtigt att han hade en
överdriven tro på att de enligt honom "goda krafterna" skulle
vinna och att han tydligen var omedveten om två omvärde-
ringar av reell betydelse i försvarspolitiken hos två partier:

1) Det går givetvis inte att inrangera statsminister Göran
Persson i det militärindustriella komplexet. Men när det
passade stöttade han i praktiken komplexets intressen
och han stöttade också ös Wiktorin när denne var i kon-
flikt med sin försvarsminister. Thage G. Peterson hade
sannolikt inte insett betydelsen av de sedan Per Albin
Hanssons dagar starka bindningarna mellan den social-
demokratiska ledningen och flygindustrins ägare. Denna
bindning hade lett till att förutsättningarna för ett folk-
försvar undergrävdes.
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2. Kuppartad

2) Centerpartiet ansågs vara ett starkt stöd för folkförsva-
ret. Thage G. Peterson vittnade om konstruktivt sam-
arbete med centerledaren Olof Johansson. Men sedan
Thage G. Peterson slutat som försvarsminister svek
centerpartiet i saken. I FB oo medverkade centerpartiet
aktivt för att rasera folkförsvaret.

I FB 96 vann det militärindustriella komplexet en viktig
seger i och med beslutet om att JAS delserie 3 skulle anskaf-
fas. Det kan förefalla egendomligt att Thage G. Peterson inte
förutsåg detta när han intervjuades i Dagens Politik drygt två
månader tidigare.

Thage G. Peterson fördes stilla åt sidan efter FB 96. Han
fick inte tillfälle att genomföra en försvarsutveckling efter
sina värderingar. Han efterträddes av Björn von Sydow som
verksamt bidrog till att till oigenkännlighet ominrikta för-
svaret, bort från Thage G. Petersons ideal.

När Björn von Sydow blev försvarsminister 1997 hade han
en bakgrund som framstående statsvetare, docent i stats-
vetenskap i Linköping redan 1978. Han hade författat flera
böcker om författningspolitik och parlamentarism i Sverige,
bland annat Kan vi lita på politikerna: Offentlig och intern poli-
tik i socialdemokratins ledning 1955-196o.3 Det fanns 1997 — av
många skäl — ett starkt behov av att reformera det svenska
försvaret. von Sydow syntes ha erforderliga kunskaper för att
leda reformerna så att krav och resurser vägdes mot varandra
i en öppen beslutsprocess.

Resultatet blev det motsatta. Under Björn von Sydows tid
som försvarsminister leddes försvarspolitiken i ett "stuprör",
där insynen var mycket ringa och där regeringen/försvarsmi-
nistern fick sitt beslutsunderlag huvudsakligen från två käl-

3 v o n  Sydow, Björn (1978) Kan vi lita pd politikerna: Offentligoch intern
politik i socialdemokratins ledning1955-1960, Tiden, Stockholm.
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lor, försvarsberedningar samt ös och högkvarteret. Ingen av
dessa källor hade kompetens eller vilja att ta ett långsiktigt
grepp om försvarsfrågan.

Försvarsberedningarna lät sig styras av ett kortsiktigt per-
spektiv, utan analys av vad som kunde hända på längre sikt än
tio år och av Sveriges förmåga att rusta för ett annat läge än det
rådande. ÖB och högkvarteret gav råd av samma kortsiktiga art.

Försvarsminister Björn von Sydow var i sin roll som för-
svarsminister utsatt för påtryckningar från olika håll. Han
föll undan för bland annat följande:

• den socialdemokratiska ledningens sedan länge etablerade
krav på att flygindustrin skulle prioriteras. Han hade som
handelsminister omsatt detta krav i praktiken. På han-
delsministerns lott hade fallit att främja exporten av JAS.

• ÖB:s krav på att ominrikta försvaret enligt dennes
modell innebar uppenbara risker för att värnplikten —
inte bara en allmän och därmed omfattande värnplikts-
utbildning — på sikt måste överges.

Björn von Sydow skildrar sitt dilemma i sitt inträdesanfö-
rande i Krigsvetenskapsakademien 2009-12-01. Anförandet
grundades på den dagbok som han förde som försvarsminis-
ter i februari år 1998.4

Under februari 1998 var tre stora frågor aktuella. I alla tre
hävdade ös i grunden en annan uppfattning än försvarsmi-
nistern. Frågorna gällde:

) ansvaret för de "svarta hål" i försvarsekonomin som hade
erkänts hösten 1997. "Dialogen" kan sägas ha slutat oav-
gjord.

4 Kungliga Krigsvetenskapsalcademicns Handlingar och Tidskrift i. häftet 2010.
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2. Kuppartad

2) den dramatiska ominriktning av försvarsmakten som
ös förberedde. Dennes initiativ var inte sanktionerade
genom regeringsbeslut. ös:s uppgift var att genomföra
FB 96, vilket riksdagen hade fattat beslut om femton
månader tidigare. Icke desto mindre böjde sig försvarsmi-
nistern för östs krav sedan denne åberopat ekonomiska
skäl i det läge som uppstått när stora underskott i för-
svarsmaktens budget upptäckts hösten 1997.

3) värnplikten. von Sydow insåg att toB:s förslag skulle
innebära att värnplikten skulle utsättas för allvarligt hot.
Det var den svåraste frågan politiskt sett. Han hade en
månad tidigare, i sitt tal i Sälen 1998-01-18, talat sig
varm för pliktförsvaret. Ett drygt år senare, i riksdagen
1999-05-26, underströk han vikten av vårt pliktförsvar:
"En socialdemokratisk regering kommer inte att införa
ett försvar som bemannas av yrkessoldater." Han för-
trängde uppenbarligen att han i den proposition som
riksdagen behandlade samma dags visserligen föresla-
git att personalförsörjningen även i fortsättningen bör
tryggas genom ett system med plikttjänstgöring men
samtidigt att utbildningsvolymerna för de närmaste åren
bör minskas till 15 000 totalförsvarspliktiga. Detta var
en halvering av vad som bestämts i FB 96, 29 000, även
detta långt mindre än tillgången på vapenföra unga män.
Den minskande värnpliktsutbildningen undergrävde steg
för steg motiv för och acceptans av värnplikt.

von Sydow visade tydlig undfallenhet när ÖB Johan Hederstedt
ville sända trupp till Afghanistan. Försvarsmakten hade ett
stort behov av att delta i internationella operationer för att
få modern stridsförmåga.6 "Vi ville in i Afghanistan så fort
5 Proposition 1998/99:74, S. 131.
6 B j ö r n  von Sydow i Fokus vecka 7/201o.
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som möjligt."7 Försvarsministern föll för den stridslystne
Ö B: s argument och han startade en "malströmsrörelse"8 som
band Sverige i en insats från blygsamma 45 man år 2.002 till
det tiodubbla år 2010 i ett krig som varken kan vinnas eller
med heder avslutas.

I sitt inträdesanförande i  Krigsvetenskapsakademien
bejakade von Sydow värdet av arbetsgrupper, gemensamma
för försvarsdepartementet och högkvarteret. Han bortsåg
från de risker för oklara ansvarsförhållanden och för en
ytterligare inkapsling av försvarspolitiken i  "stuprör" som
förekommit eller hotade. Men han var nöjd med sakernas
tillstånd under sin tid som försvarsminister. "Regeringen
styr, förvaltningen agerar och riksdagen företräder", sam-
manfattar han. Det var enligt min mening att dra en för-
skönande slöja över vad som verkligen försiggick under von
Sydows tid som försvarsminister:

• försvarsmaktens struktur slogs sönder. Någon ny hållbar
sådan byggdes inte upp. Ominriktningen föregicks inte
av någon strategisk analys för balans mellan förefintliga
krav och förefintliga resurser. Särintressen kunde göra
sig breda. Ominriktningen var därför dömd att leda till
en långsam, kraftödande, kostnadskrävande och alltmer
svårbemästrad process.

• försvarsfrågan blev en icke-fråga i politiken. Försvars-
debatten tynade bort. Till detta bidrog de hätska angrepp
som von Sydow riktade mot dem som vågade ifrågasätta
den officiella handlingslinjen.

Owe Wiktorin var planerare och flygare men inte strateg.

7 Ö B  Johan Hederstedt i Fokus vecka 7/zoto..
8 Johan  Tunberger m. EL lanserade begreppet i Strategi för det oväntade.

F O I ,  n o v e m b e r  2 0 0 2 ,  s .12.
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2. Kuppartad

Som planerare av flygvapnets och försvarsmaktens framtida
utveckling hade han lång erfarenhet och han var mycket
skicklig. Detta vann och visade han i flygstabens planerings-
avdelning under två år, i  försvarsstabens planeringsavdel-
ning under nio år och som försvarsstabschef under två år.
Det var planerings - och därmed förknippade budgetfrågor
-  som dominerade under hans tid som ÖB, inbegripet den
nedrustning som han -  genom att ta initiativ till ominrikt-
ningen - åtog sig att leda.

Hans framgångar som planerare berodde framförallt
på hans intelligens och förmåga att analysera uppkomna
problem, hans auktoritet och hans argumentationsteknik.
I argumentationen visade han prov på stark vilja och han
uteslöt inte hårdföra metoder. Wiktorin hade sedan 1980
haft rika tillfällen att studera makthavande politikers styrka
och svagheter. Han tvekade inte att utnyttja vunna kunska-
per, och han gjorde det på ett sådant sätt att han vann stort
förtroende hos många politiker.9

Att han innerst inne var flygare visade Wiktorin på många
sätt. Han hade genomgått Air Command and Staff College
i USA, en plantskola för ideer om flygvapnets överlägsen-
het. Den vision/plan som han avslöjade för centerpartiets
ledning 1994-12-08 (benämns i fortsättningen 4513941208)

9 W ik to r i n  imponerade däremot inte på alla journalister. Anette
Kullenberg hörde honom på Sälcnkonferensen i januari 1999. Till en
början såg hon honom som en svensk flygarhjälte, klippt och skuren ur
en film av Hasse Ekman: stålgrått hår, fast blick, blå ögon. Wiktorins
budskap var till en början tilltalande: "Det är genom politiska beslut
fattade i demokratisk ordning som vi får våra uppgifter.... Sedan är det
upp till oss i försvarsmakten att lojalt genomföra dessa beslut....Detta
är demokratins självklara grund." Men när Wiktorin i slutet av sitt tal
påstod att han visste bättre än politikerna hur folket såg på försvaret och
att folket var mer försvarsvänligt än politikerna, vilka senare måste ge
mer pengar till försvaret, försvann den svenske filmhjälten för hennes
ögon. Kvar stod Wiktorin som en helt annan filmhjälte: John Wayne i
en vilda västern-film, siktande från höften. Aftonbladet 1999-01 -25.
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innebar att han tilltrodde det svenska flygvapnet avgörande
förmåga att försvara Sverige. Han var därmed trogen arvet
från 1940-talets flygvapenchef Bengt Nordenskiöld, vilken
med temporär framgång hos dåvarande statsminister Tage
Erlander ihärdigt förfäktade tesen om att flygvapnet var vår
första försvarslinje.'°

När Wiktorin efter sin pensionering var moderator
vid ett stort upplagt internationellt flygstridssymposium i
Uppsala i juni 2001 formade sig hans slutord till en entusi-
astisk lovsång till luftstridskrafternas allomfattande förmåga
inom många olika fält, politiska, ekonomiska, sociala, hälso-
vård och militära, i luften, på marken eller till sjöss."

Wiktorins inträdesanförande i Krigsvetenskapsakademi-
en 11/11 1998 hade rubriken "Försvarsplanering - det omöj-
ligas konst?" Owe Wiktorins försvarsplanering förutsatte
enligt anförandet oförändrad försvarsmaktstruktur, dvs.
den som i sina grunddrag etablerades under beredskapsåren
1940-1945 och som befästes i alla försvarsbeslut under det
kalla kriget. Under sådana förhållanden blir den framtida
utvecklingen av försvaret enbart ett ekonomiskt problem.

Tanken på att genom en strategisk analys klarlägga rikets
försvarsförmåga, mänskligt och materiellt, och ställa denna
mot krav, förefintliga i nuet och sannolika i framtiden, före-
föll honom främmande.

Wiktorin föredrog en årsberättelse i  Krigsvetenskaps-
akademien 1993-04-20. Den hade rubriken "Teknikutveck-
lingen, operativa doktriner och flygstridskrafterna."" Det
innebar att han undvek strategiska frågor, i varje fall nämnde
han inga med aktualitet för Sveriges del. Han hävdade att
teknikutvecklingen medfört att krig i framtiden skulle bli

io Ehrensvärd, C. A. (2005)Armechefiorostid. sMB, Stockholm, s.313.
11 KKrVAHT nr 1/2002, s. 62.
12 KKrVAHT 1993 /3. häftet!.
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2. Kuppartad

"tredimensionella" efter att ha varit "tvådimensionella".
Det var enligt min mening slutsatser som strikt tillämpade
passade för ett stormaktsförsvar men inte för Sverige.

Wiktorins fascination för högteknologi framgick också
i det tal han höll vid sin sista Sälenkonferens, 2000-01-24.
Han gav åhörarna en bild av att en svensk ÖB i framtiden
skulle kunna ha sådana underrättelsemedel och vapensystem
att han skulle kunna ringa en fientlig ÖB: "Jag ser vad du
gör — avbryt, annars bekämpar jag dig!""

Inte i något av sina sex Sälental berörde Wiktorin strate-
giska frågor av betydelse för utvecklingen av försvarsmak-
tens struktur. När han gav startsignalen till ominriktningen,
i skrivelse till regeringen 12/10 1998, angav han flera orsaker
till föreslagen reform: omvärldsförändring i  positiv rikt-
ning, den militärtekniska utvecklingen som angavs vara
inne i en omvälvande fas, breddad hot- och riskbild samt
de ekonomiska villkoren. De avgörande var de sistnämnda.
"Vid en prolongering av nuvarande ekonomi, måste av rent
ekonomiska skäl ett vägval ske, oavsett hur utvecklingen i
övrigt uppfattas:"14 Utan att påfordra en strategisk analys av
landets försvarsförmåga kontra kraven på sådan gjorde ös
sitt val: han avskaffade kravet på existensförsvar. Därmed
hoppades han uppenbarligen kunna bevara de av statsminis-
tern och honom själv högst prioriterade delarna av försvars-
makt och försvarsindustri, ms-projektet.

Wiktorin var som inledningsvis sagts ingen strateg. Han
var däremot en skicklig försvarspolitisk taktiker. Det blev
ödesdigert. Under ös Owe Wiktorins tid som ös tystnade
kritiska aktörer. Underlaget för beslut i försvarsfrågan blev

13 Kommentar: det låg ett heroiskt militärromantiskt/högteknologiskt
skimmer över försvaret under Owe Wiktorins tid./CBj

14 Försvarsmaktens underlag till den säkerhetspolitiska kontrollstationen
1999, 1998-10-12, s.3.
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smalare. 1998 förvisades försvarsgrenscheferna från en plats
i hierarkin närmast under ÖB. Militärbefälhavarna avpollet-
terades när Wiktorin gick i pension år 2000.

Under hela sin tid som ÖB bemötte Owe Wiktorin kriti-
ker av olika slag med tystnad eller med förklenande omdö-
men. Han bidrog till att försvarsfrågan kom att behandlas
inom en begränsad krets, " i  ett stuprör". Owe Wiktorin
var en talangfull, viljestark och beslutsför officer. Men hans
insatser som svensk ÖB fick ödesdigra följder.

Johan Kihl och Michael Moore tillhörde ös Owe Wiktorins
närmaste och för denne nyttigaste medarbetare i starten av
ominriktningen. Det återspeglas av deras snabba befordran
under perioden. Det var internbefordran i den högsta centrala
instansen, utan någon prövning i försvarsgrensstab eller i
regional stab eller på trupp. Kihl var 1997 överste av i. graden,
generalmajor 1998 och generallöjtnant 1999. Han blev expert
(tillikauppgift) i  försvarsberedningen 1999-05-12, men han
ersattes innan beredningen i början av år 2001 lämnade sin
rapport Ds 2001:14. Moore var 1997 överste, blev 1998 överste
av 1. graden, brigadgeneral år 2000 och generalmajor år 2004.

Kihl och Moore hade vissa likartade egenskaper. De var
båda intelligenta och de hade båda stor arbetsförmåga. De
var båda obrottsligt lojala mot ÖB Owe Wiktorin. De hade
båda ett mycket stort självförtroende. De visade båda ring-
aktning mot de som hade verkat i invasionsförsvaret, inte
sällan framförd i arrogant ton. De framställde sig båda som
de överlägset bästa uttolkarna av det nya säkerhetspolitiska
och militärtekniska läget. Ingen av dem gjorde ens försök
till strategisk analys av Sveriges behov av och resurser för
militärt försvar. Detta kan synas märkligt, eftersom de båda
mestadels tillhörde högkvarterets strategiavdelning. I stället
nöjde sig de båda med att referera till trender i främst de väst-
liga stormakternas försvarspolitik och framställa dessa som
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2. Kuppartad inledning...

gällande även för småstaten Sverige. De hade för det mesta en
säker känsla för vad som var inrikespolitiskt korrekt.

Det fanns dock ett markant undantag från det sistnämnda
men det gällde bara för Kihl. Denne fördes efter sekelskiftet
långsamt ut i  kylan och även om det finns tecken på att
han kandiderade blev han inte ÖB efter Johan Hederstedt.
Orsaken torde ha varit att Kihl enligt politikerna hade visat
dåligt omdöme i två åtgärder/utsagor omkring sekelskiftet:

1) Kihl hade hos Totalförsvarets forskningsinstitut och hos
ett amerikanskt konsultföretag beställt studier som kom
att visa att det bantade svenska försvaret visserligen blir
mycket tekniskt avancerat men att detta inte räcker. Kihl
lovordade studierna. Det gillade inte alla politiker. Låt
vara att rapporterna talade sanning men detta satte dog-
men om alliansfrihet i fråga. Den officiellt mäktigaste,
försvarsminister Björn von Sydow, var ytterst kritisk,
medan moderaterna och folkpartiet ansåg att slutsatserna
i rapporterna var självklara."

2) Kihl framförde tillsammans med generalmajoren Göran
Gunnarsson att om de baltiska länderna går in i NATO
skulle det ha en negativ påverkan på nuvarande gynn-
samma läge.16 Lettlands president och liSA:S ambassad
reagerade negativt. Försvarsminister Björn von Sydow
fick fråga i riksdagen: Vad gör försvarsministern för att
förhindra att företrädare för försvarsmakten i framtiden
försöker uttolka och diktera svensk säkerhetspolitik?'7

Det var tur för ös Owe Wiktorin att politikernas minne
stundom är kort. Wiktorin hade några år tidigare sagt sam-

15 Svenska Dagbladet 2001-02-06/07.
16 Referat i Svenska Dagbladet 2000-10-19.
17 Svenska Dagbladet 2000-10-27.
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ma sak som Kihl och Gunnarsson nu framförde, nämligen
varnat för NATO-utvidgning i Baltikum." Men då var det
bara moderaterna som reagerade.19

Moore var mera försiktig. Det var bara en gång som han,
uppenbarligen i affekt, "stack ut hakan". Gustaf Welin och
nio andra ledamöter i  Krigsvetenskapsakademien skrev
2002-02-05 på DN Debatt: "Försvarsreformen har misslyck-
ats:" Moore reagerade häftigt och skrev omgående ett brev
till ställföreträdande ÖB Hans Berndtson med huvudsakligt
innehåll att skribenterna — av vilka huvuddelen var överstar
i aktiv tjänst — borde ta sin ställning under omprövning. De
saknar vilja och förmåga att driva reformeringen.

Moores i  magistral ton formade fördömande av kriti-
ker som uppenbarligen var ute för att stödja en realistisk
reformering kom till allmän kännedom genom en artikel
på DN Debat t.2° Men den som hade trott att Moore skulle
få en reprimand för sitt grava angrepp på yttrandefriheten
upptäckte snart sitt misstag. Moore hade mäktiga beskyd-
dare och han fick stanna kvar som rådgivare hos försvarsmi-
nistern. Det dröjde inte länge förrän Moore belönades med
generalmajorsgraden. Sämre gick det för skribenterna. En
del av dessa blev uppkallade till ÖB Johan Hederstedt. ÖB var
besviken eftersom kritiken inte framförts till honom utan i
en debattartike1.21

Kihl och Moore vände sig i sin argumentering åt olika
håll. Kihls målgrupp var den teknikintresserade manlighe-
ten. Han var det Nätverksbaserade försvarets (NBF) främste
tillskyndare. Utvecklingen av underrättelsemedlen och lång-

18 Dagens Nyheter 1997-01-24.
19 Svenska Dagbladet 1997-01-26.
20 DN Debatt 2002-03-13.
21 Dagens Nyheter 2002-03-13 under rubriken "Kritiska officerare läxas

upp av ÖB."
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2. Kuppartad inledning...

räckviddiga precisionsvapen i kombination gör att invasion
syftande till ockupation inte längre blir nödvändig för att
betvinga en motståndare. "Massarm&rnas tid är förbi""
"Mindre kulor och krut och mer sensorer och datorer""
Det var därför Kihl satsade på NBF. Han trodde på sin
sak. "Vi kan inte misslyckas. ... Vi behöver stuva om hela
försvarsmakten och det gör vi."" Det var Kihls teorier som
låg bakom Wiktorins famösa yttrande i dennes nyss nämnda
Sälental år 2000 om en framtida ös:s kommunikation med
en fientlig ös.

Kihl hade framgång i u SA. På försvarsmaktens vägnar fick
han 2004 ta emot en hedersutmärkelse i Washington för sitt
arbete med NBF. Det svenska militära nätverkskonceptet
uppgavs ha väckt stor avund i USA. Det påstod Johan Kihl,
drivande kraft bakom nätverkståget."

Sämre gick det på hemmaplan. Projektet utsattes för hård
kritik. Nio forskare från Totalförsvarets forskningsinstitut
(Foi) skrev 2004-06-15 brev till ös. Jan Foghelin och Johan
Tunberger tillhörde undertecknarna. Rubriken var: "Dags
att ompröva och ominrikta NBF-satsningen". I brevet var-
nades för att hela NBF-projektet i värsta fall kan komma att
falla samman under tyngden av överambitiösa och alltför
abstrakta visioner. Statskontoret riktade år 2005 hård kri-
tik mot NBF-projektet. Detta projekt har utvecklats till en
mångmiljardaffär. Men de konkreta resultaten är ytterst få.
Riskerna är höga och projektet är otydligt och fluffigt."

Johan Kihls visioner verkar ha varit illa ägnade att passa
småstaten Sverige. Frågan är om ens USA kan leva upp till

22 Svenska Dagbladet 1998-04-07.
23 FOA-tidningen nr 6/1998.
24 Framsyn 412000.
25 F r a m s y n  4 / 2 0 0 2 ,  S.18.

z6 Svenska Dagbladet 2005-11-11.
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visionen av att kunna betvinga ett land utan invasion och
ockupation. Krigen i Irak och Afghanistan tyder inte på det.

Moore valde en mjukare linje än Kihl. I  sina argument
för svensk internationell verksamhet vädjade han ofta till
känslor. "Medmänsklighet måste få kosta."27 "Han gör
upp med folkhemsromantiken"." I tidningen försöker han
övertyga läsarna om att de nya internationella insatserna av
fredsframtvingande art bara är en fortsättning av de fredsbe-
varande och humanitära insatser Sverige gjort sedan decen-
nier tillbaka. "Hela vår framtid står på spel."29

I sina genmälen till personer med annan mening fram-
ställde Moore gärna dessa som oförmögna att fatta att
en ny tid brutit in eller att de var illvilliga. Ti l l  de som
drabbades av den förstnämnda beskyllningen hörde förre
försvarsministern Thage G. Peterson3°, förre ÖB Bengt
Gustafsson31 och Officersförbundet, "Officerarna baklänges
in i framtiden."32 Den sistnämnda bannstrålen drabbade de
motspänstiga inom försvarsmakten, inte minst försvars-
grensledningarna.33

Den politiska och militära försvarsledningen tycks ha gil-
lat Moores sätt att argumentera. Han har fått stanna kvar i
maktens centrum betydligt längre än den av massmedierna
korade framtidsgeneralen Kihl.

Kihl och Moore benämndes ofta strateger. Jag har ovan
hävdat att detta var falskskyltning. De var inte strateger i
den mening som de borde ha varit, nämligen analyserande
rikets behov av och resurser för försvar. De var i realiteten
27 FOA- t i dn ingen  n r  4/200o.

28 B O ? *  Tidning 2002-12-20.
29 Framsyn 5/2004.
30 Expressen 2001-02-03.
31 Dagens Nyheter 2000-03-05.
32 Dagens Nyheter 2000-12-03.
33 "Re fo rmen  är en viljesak", Framsyn 3/2002.
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2. Kuppartad

inget annat än "spinndoktorer", som försökte framställa
sättet att genomföra ominriktningen såsom varande positivt
när det i själva verket genomfördes utan strategisk styrning
och följaktligen kom att innebära en enorm förstöring av
försvarsförmåga, kapital och folkförankring."

Krigsvetenskapskademiens ändamål är att främja veten-
skaper av betydelse för fäderneslandets försvar. Akademien
var till och med 1996 aktiv i opinionsbildningen i försvars-
frågan. 1996 gav akademien, i samband med sitt 200-års-
jubileum, ut en mycket innehållsrik skrift, med ingående
beskrivningar av det säkerhetspolitiska, militärtekniska
och försvarspolitiska läget. Skriften byggde på föredrag och
debatter som hade hållits och ägt rum vid ett stort antal
mycket uppmärksammade seminarier under jubileumsåret.
Akademien gjorde därefter fortsatt insatser av betydelse
genom sin tidskrift. Där bidrog dess ledamöter och andra
med artiklar av stundom hög kvalitet.

Men efter 1996 försjönk akademien som sådan i passivitet
i frågor av stor betydelse för rikets försvar. Inga remissytt-
randen avgavs. Akademiens förmenta "slagträ" blev årliga
"höstseminarier". Ämnesvalet vid dessa blev emellertid
mestadels ointressant. Politiska makthavare och journalister
av betydenhet lyste i regel med sin frånvaro. Akademien
ställde sig i praktiken vid sidan av det dramatiska skeende
som Sveriges försvar utsattes för i slutet av 1990-talet och
som fortsatt till dags dato.

Kungliga Krigsvetenskapsakademien förmådde inte under
perioden 1996-2009 på ett avgörande sätt ge tung veten-

34 Begreppet "spinndoktor" har myntats i modern tid men funktionen
har funnits sedan antiken, Under 1500-talet kom det i England ut
en stort antal handböcker i retorik. I dessa lärdes ut hur man genom
omdefinieringar vrider ett förhållande till sin fördel och hur man gör
sitt tal slagkraftigt med hjälp av allehanda tillägg och figurer. (Svenska
Dagbladet, Under strecket, 1996-11-22)
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skaplig motvikt mot den illa underbyggda ominriktning som
startades med ÖB som dirigent.

Försvarsberedningar hade tillsatts under beredskapsåren
och under det kalla kriget, vid enstaka tillfällen. De hade
tidsbundna mandat och preciserade uppgifter, till exempel
1942 års och 1955 års försvarsberedningar. De försvarsbered-
ningar som tillsattes 1995 med efterföljare in på z000-talet
hade andra uppgifter och fick en annan karaktär.

Den beredning som regeringen tillsatte 1995-01-12 skulle
svara för samråd mellan företrädare för regeringen och
företrädare för riksdagspartierna rörande nästa långsiktiga
försvarsbeslut." Denna officiella uppgift kom att upprepas
när nya beredningar tillsattes under slutet av 1990-talet och
under woo-talet, (t.o.m. 2008).

Beredningarnas reella uppgift kom emellertid nu att bli
av långt större betydelse än ovan nämnda beredningars.
Bakom denna utveckling låg en redan under den borgerliga
regeringens tid 1991-1994 närd uppfattning att de långsik-
tiga stora försvarsutredningarnas tid vore förbi. De borde
ersättas av mera kontinuerligt verkande organ. Det blev
försvarsberedningar.

Det var ett med hänsyn till försvarsfrågans ändamålsenli-
ga lösning tvivelaktigt beslut. Beredningarna saknade erfor-
derlig säkerhetspolitisk och strategisk kompetens. Utrikes-
politisk och militär sakkunskap med för de kvalificerade
uppgifterna tillräcklig kompetens fanns inte. De militära
experter som verkade i försvarsberedningar under perioden
1995-2000, generalmajoren Bo Valdemarsson och general-
löjtnanten Johan Kihl, var båda skolade i tjänst hos ÖB Owe
Wiktorin och därmed hårt knutna till att ominriktningen
benhårt skulle följa dennes intentioner. Generalmajoren

35 Ds1995:51, s. 1.
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2. Kuppartad inledning...

Michael Moore, som var minst lika bunden till ominrikt-
ningen, var militär expert 2007 och 2008.

Två omständigheter var ännu mera negativa:

i) Försvarsberedningarna fick eller tog sig uppgiften att
vara regeringens beredningsorgan, en diskutabel uppgift
med hänsyn till medlemmarnas kompetens. Det var inga
toppolitiker som sattes in i beredningarna, snarare "vakt-
hundar" för partiintressen.

2) Beredningarna var helt präglade av den utredningskultur
som odlats sedan 1960-talet och som kännetecknades av
strävan efter partipolitisk enighet framför hållbara för-
svarslösningar.

Riksdagsledamoten Rolf K. Nilsson (M) har gjort en enligt
min mening träffande beskrivning av försvarsberedningar-
nas verksamhet och av omständigheterna kring denna:

Försvarsberedningens rapporter har inte granskats i riks-
dagsgrupperna, inte i riksdagen och inte i försvarsutskot-
tet. Det är regeringen som utser beredningen och den
har därför inte riksdagen, de folkvalda, att svara inför.
Regeringen har givetvis sin fulla rätt att göra så här. Men
att arbeta på detta sätt inför ett försvarsbeslut innebär
att man sätter ett lock på försvarsdebatten. Dokumentet
blir i sin samstämmighet näst intill heligt och får inte
kritiseras eller ifrågasättas. Tyvärr säger erfarenheten att
försvarsberedningens tankar passerat bäst-före-datum
när riksdagen ska fatta beslut och när verkställigheten
sker så blir den en reaktion på förhållanden som inte
längre gäller."36

36 DNDebat t  2010-08-07.
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Min slutsats är att försvarsberedningarna starkt har bidragit
till att försvarsfrågan undandrogs öppen belysning och
till att den behandlades i ett försvarspolitiskt stuprör. De
konserverade en världsbild från 1990-talets mitt som efter
sekelskiftet blev alltmer inaktuell.

Bedömningar, förslag och debatt

Säkerhetspolitik, hotbilder
Enligt FB 92 var saken enkel och entydig. Sverige var allians-
fritt och hoten var inte värre än att vi själva, utan hjälp av
någon annan, kunde möta dem i rådande läge. Det hade
emellertid redan före FB 92 framförts tankar om att den
traditionella synen på säkerhetspolitiken borde omprövas.
Wilhelm Agrell skrev på DN Debatt att det socialistiska sys-
temets kollaps var på väg att på ett dramatiskt sätt förändra
Sveriges säkerhetspolitiska läge. Sverige har underskattat de
konfliktskapande krafterna i det nya Europa.37

I mitten av 1990-talet bedömde majoriteten i försvars-
beredningen och i  försvarsutskottet samt regeringen det
säkerhetspolitiska läget var gynnsamt, i  tilltagande grad.
Stormaktskonfrontationerna angavs ha upphört. Storkrig
föreföll vara osannolikt. Militär makt vore allt mindre
användbar som säkerhetspolitiskt mede1.38

Den mest inflytelserika rapporten från försvarsbered-
ningen under hela ominriktningen redovisades i början av
1999." Den hade utarbetats under ledning av ambassadö-
ren Lars Danielsson, en av statsminister Göran Perssons
närmaste medarbetare. Bedömningarna i rapporten kom
37 D N  Debatt 1991-08-22.
38 D s  1995:28, s.9.
39 D s  1999:2.
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2. Kuppartad

att dominera statsmakternas säkerhetspolitiska ställningsta-
ganden och hotbildsbedömningar fram till kriget i Georgien
år 2008. Huvudpunkterna var:

• den för Sverige positiva säkerhetspolitiska utvecklingen
under 1990-talet fortsätter, även om osäkerheten i
Ryssland består.

• utrymmet för att vidmakthålla och reformera den ryska
försvarsmakten är mycket begränsat.

• ett invasionsföretag syftande till ockupation av hela eller
delar av Sverige ter sig inte möjligt under de närmaste
tio aren, förutsatt att vi har en grundläggande försvars-
förmåga.4°

Bedömningen om att det säkerhetspolitiska läget i ökande
grad förbättrades under perioden delades av regeringen.
"Sveriges säkerhetspolitiska situation har förändrats drama-
tiskt efter det kalla kriget. Gamla hot mot vårt lands säker-
het har försvunnit eller reducerats. Nya möjligheter har öpp-
nats för vår säkerhetspolitik. Samtidigt har nya risker och
påfrestningar för vårt land och folk framträtt."4' "Sveriges
säkerhetspolitik vävs alltmer in i ett brett internationellt
samarbete om säkerhet i Europa. Detta breda samarbete är
av grundläggande betydelse för de stora förbättringar som
skett i vårt säkerhetspolitiska läge sedan det kalla krigets
slut."42

Förändringarna i det säkerhetspolitiska läget föranledde
inte regeringen att ompröva den militära alliansfriheten.
"Sveriges militära alliansfrihet syftande till att vårt land

4o Kommentar: statsmakterna tog rapporten Ds 1999:2 närmast som en
utgångspunkt för i realiteten långt mer ljusa bedömningar./CBj

41 Proposition 1995/96:12, s. 3..
42 Proposition 1999/2000:30, s. 22.
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skall kunna vara neutralt i  händelse av krig i vårt när-
område består. Den förutsätter att vi har en betryggande
försvarsförmåga."43 Som motiv anförde regeringen bland
annat att vår militära alliansfrihet medverkar till att undvika
konflikter och spänning i norra Europa och ger oss möjlig-
heter att utveckla förtroendefulla relationer och samarbete
för säkerhet.

Oppositionspartiernas bedömningar av det säkerhets-
politiska läget var i korthet följande. Moderaterna hade
inledningsvis en annan bedömning än regeringen. "... den
säkerhetspolitiska utvecklingen kan inte bedömas mer posi-
tiv än som var fallet vid 1992 års försvarsbeslut. Det radikalt
förbättrade omvärldsläget intecknades redan 1992."44

Ett år senare, i oktober 1997, övergav moderaterna denna
tillbakablickande attityd för en mer framåtblickande, bland
annat i en partimotion med Carl Bildt som första namn.45
Där angavs först att den säkerhetspolitiska utvecklingen inte
motiverade den nedrustning som socialdemokraterna och
centerpartiet stod bakom. Det framhölls också att de mili-
tära faktorerna har betydelse även i fred och kris, inte bara
i krig. Men där hävdades också tydligt att den säkerhetspo-
litiska situationen var förhållandevis ljus. ... "Aldrig tidigare
har de goda krafterna varit så välorganiserade.... Europa står
inför större möjligheter än någonsin när det gäller att säkra
frihet, fred och välstånd. ... Den militära alliansfriheten har
kommit att bli en allt otydligare beskrivning av svensk säker-
hetspolitik. Ett svenskt medlemskap i det nya och utvecklade
NATO är en naturlig fortsättning på Sveriges engagemang
för samarbete i Europa, det bör prövas när tiden är mogen
för framtida svenskt medlemskap."
43 Proposi t ion 1998/99:74, S. 48.
44 H e n r i k  Landerholm i reservation til l D51996:51.
45 1997/98  Fö 211, främst s. 7-9.
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Övriga partier delade i huvudsak regeringens bedömning.
I fråga om alliansfrihet utnyttjades varje tillfälle i försvarsbe-
redningsrapporter och utskottsbetänkanden av folkpartiet
för att vi borde överge alliansfriheten och av vänster- och
miljöpartierna att vi måste hålla fast vid den.

Tidningarnas ledarsidor ägnade -  såvitt jag har kunnat
finna -  inte säkerhetspolitiken något nämnvärt intresse
under perioden 1994-2000.

Av fristående opinionsbildare märktes främst tre
Överste Bo Pellnäs, som hade erfarenhet från internationell
verksamhet på Balkan och i  Afghanistan, varnade på DN
Debatt 1999-11-26 för att den ryska krigsmakten underskat-
tades i svensk försvarsdebatt. Kriget i Tjetjenien visade på
senare år - till skillnad från vad som avslöjades i det första
kriget -  att det fanns samövade ryska förband. Pellnäs
föreslog ett "omtag" i den pågående ominriktningen av det
svenska försvaret.

Professor Stefan Hedlund skrev i Svenska Dagbladet 1999-
12-03 och varnade för rysk återupprustning. Den ryska för-
svarsindustrin hade nämligen lyckats överleva. Av de 2 000
produktionsenheter som fanns under sovjettiden fanns
fortfarande 1700 kvar. Inget industriellt sönderfall hade ägt
rum i Ryssland, hävdade Hedlund.

Bo Hugemark tog ställning dels för ett aktivt svenskt mili-
tärt stöd till de baltiska länderna, dels för Sveriges anslutning
till NATO. I en artikel i SvenskaDagbladet 2000-12-12 framhöll
Hugemark fördelarna för Sverige, de baltiska länderna och
för stabiliteten i Östersjöområdet av en NATO-utvidgning.

Även ÖB och högkvarteret gjorde bedömningar av det
säkerhetspolitiska läget och av hotbilderna. Dessa bedöm-
ningar ändrades på ett anmärkningsvärt sätt under perioden
1995-2000.
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I försvarsmaktens underlag inför FB 95 och FB 96 fram-
hölls det att det fanns mycket stora militära resurser i
vår omvärld och att det fanns rysk potential för offensiva
aktioner som kunde beröra Sverige." I en intervju i Svenska
Dagbladet 1995-08-15 hävdade ös Owe Wiktorin att en ny
regim i Ryssland kan genomföra ett militärt angrepp mot
Sverige redan inom tre år. Ett år senare gjorde ÖB en lik-
nande bedömning: "Rysslands arme kan snabbt restaureras.
Inom några år — säg tre till fyra — kan man återuppbygga en
militär kapacitet som möjliggör ett angrepp av ganska rejäl
dimension mot Sverige."47

Som framgår under avsnittet Beslut nedan hade inte ÖB
stöd för dessa bedömningar hos högkvarterets militära
underrättelse- och säkerhetstjänst (m us T).

ÖB och försvarsmakten tog under 1997 — till stor förvå-
ning — avstånd från sina tidigare läges- och hotbedömningar.
Jag gör den bedömningen att andra faktorer än sakliga
var avgörande. Vid Krigsvetenskapsakademiens höstsemi-
narium 1997-10-22 lät ÖB sin omvändelsebomb krevera.
Översten Johan Kihl, som var chef för högkvarterets strate-
giavdelning, meddelade omvärlden att något hot som kunde
motivera tillväxt i det svenska försvaret inte kunde väntas
föreligga förrän mellan femtio år framöver och oändlig-
heten." Det är helt osannolikt att ÖB inte hade godkänt
Kihls uttalande i förväg. ös:s Förslag till framtida struktur
för försvarsmakten, 1999-05-19, förutsatte i  realiteten en
stabil, positiv omvärldsutveckling under väsentligt längre
tid än de lo år som försvarsberedningen brukade ange.
46 Försvarsmaktens underlag inför 1996 års totalförsvarsbeslut — Etapp

1, 1995-05-31, s. 6. Försvarsmakyens underlag inför 1996 års totalför-
svarsbes lu t  — E t a p p  2 ,  1 9 9 6 - 0 3 - 0 4 ,  S. 2 0 .

47 Svenska Dagbladet 1996-09-22.
48 O l o f  Santesson, "Den svarta dagen för högkvarteret", Dagens Nyheter

1 9 9 7 - 1 0 - 2 5 .
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2. Kuppartad inledning...

ÖB:s genom Kihl i tillspetsad form framförda lugnande
budskap har haft stor betydelse som beslutsunderlag. Trots
att statsmakterna under hela perioden 1995-20= betonade
att vår säkerhetspolitik vilade på militär alliansfrihet och
betryggande försvarsförmåga förekom under samma period
bedömningar och förslag som innebar ett sökande efter
former för att åstadkomma ett med andra länder gemensamt
försvar. Det rörde sig om förhållandet till EU och NATO.

Tendensen hade inte sitt ursprung i någon bedömning
av att vi saknade en betryggande försvarsförmåga. (Sådana
bedömningar offentliggjordes först av den borgerliga reger-
ing, som tillträdde år 2006. Den fick då klart för sig att
ominriktningen hade resulterat i att Sverige saknade betryg-
gande försvarsförmåga.) Det var frågan om medlemskap i EU
som avgjorde.

Sverige ställde 1992 en bataljon till FN:S förfogande för
insatser i Bosnien. Översten Ulf Henricsson var den förste
bataljonschefen. Det motiv för den internationella insatsen
som han fick av statsminister Carl Bildt var: detta är inträ-
desbiljetten till E U.49

Bataljon Henricssons internationella militära insats blev
startsignalen t i l l  statsmakternas omprövning av säker-
hetspolitiken och hotbilden. Omtänkandet skedde stegvis.
Statsminister Ingvar Carlsson: "Vi har en vision på längre
sikt om gemensam säkerhet i  Europa där de nationella
försvaren successivt tas ned."" En gissning är att statsmi-
nistern såg besparingsmöjligheter i denna sak. I nästa steg
kom försvarsberedningarna in i sammanhanget. Behovet av
nationellt försvar tonades ned med motivet att det säker-
hetspolitiska läget var gynnsamt och att det förbättrades."

49 KKrVAIIT nr 6/2009, S. 67.
5o Svenska Dagbladet 1995-09-24•
51 D s  1995:28.
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"Sammantaget bör relativt sett minskad vikt läggas vid
förmågan att möta väpnat angrepp".52

ÖB och försvarsmakten anslöt sig, traskande patrullo, till
trenden. När ös 1998 stod i begrepp att föreslå en kraftig
nedprioritering av det nationella försvaret och en drastisk
nedskärning av fram för allt armen insåg man uppenbarligen
i högkvarteret att det skulle uppstå ett svårlöst problem. Det
var orimligt att avskeda en stor del av en stor officerskår.
Den måste få en meningsfull uppgift i stället för den som
ös med stöd av politikerna var på väg att ta bort. Det blev
tydligen bråttom. Johan Hederstedt, påtänkt ös-kandidat,
levererade en lösning: internationalisera försvaret!

Budskapet sammanfattades 1998 i  en skrift." Den var
sakligt svag men den innehöll de förslag som politikerna ville
höra. På sikt borde hela insatsorganisationen kunna insättas
i internationella uppgifter. Budskapet fick genomslag: "De
operativa insatsförbanden skall enligt regeringens uppfatt-
ning successivt vidareutvecklas för att kunna delta i inter-
nationell verksamhet. Regeringen anser att alla operativa
insatsförband i princip skall kunna användas för internatio-
nell verksamhet men att åtgärder för att utveckla den opera-
tiva förmågan till sådana insatser måste vidtas efter hand."54

Regeringens godkännande av Hederstedts ide om inter-
nationalisering av försvaret fick säkerhetspolitiska konse-
kvenser. Regeringen hade nämligen i propositionen angivit
vad försvarsmakten skulle kunna i fråga om internationell
verksamhet, bland annat att "ha förmåga att i samverkan
med andra länder planera och genomföra fredsframtving-
52 Ds1999:2, s.92. Kommentar: beredningarnas förslag undergrävde

enligt min mening motiven för att upprätthålla en betryggande för-
svarsförmåga./CBj

53 Hederstedt, Johan (1998) Internationalisera försvaret! Försvarsdeparte-
mentet, Stockholm.

54 Proposition 1999/200o:3o, s.39.
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ande operationer som främst skall kunna ske med markför-
band i Europa och dess närhet".

Fredsframtvingande operationer kunde svårligen genom-
föras utan att NATO eller USA ledde dem. Regeringens
förslag om internationalisering av försvaret knöt inte bara
försvarsmakten närmare NATO i form av likartade krav på
beredskap och omedelbar stridsförmåga. Det innebar också
att Sverige säkerhetspolitiskt knöts närmare NATO och EU,
trots de officiella deklarationerna om militär alliansfrihet
och förmåga att vidmakthålla en relativt sannolika hot
betryggande försvarsförmåga.

NATO:S generalsekreterare lord Robertson var belå-
ten: "Beslutet (dvs. FB oo) kan göra Sveriges försvar mer
funktionsdugligt och mer användbart för de uppgifter som
Sverige kommer att delta i [...] Att Sverige går från territori-
ellt försvar till mer rörligt insatsförsvar är goda nyheter för
mig."55

Sammanfattning
Den officiella säkerhetspolitiken under perioden formulerades
i huvudsak av försvarsberedningarna. Det säkerhetspolitiska
läget var gynnsamt, i tilltagande grad. Hoten mot Sverige var
hanterbara under förutsättning av att vi iakttog militär allians-
frihet och upprätthöll en betryggande försvarsförmåga. Om
försvarsberedningens förslag i syfte att befästa dessa storheter
följdes skulle säkerhetspolitiken bli framgångsrik.

Försvarsberedningarna spelade i  verkligheten — sakligt
sett — samma begränsade roll som försvarsutredningarna
hade gjort under 1980-talet. De levererade politiskt gång-
bara argument som var användbara i debatten om försvars-

55 Dagens Nyheter 2000-04-01.
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anslagens storlek. Försvarsberedningarna bidrog till att dra
bort uppmärksamheten från det sakligt motiverade till det
inrikespolitiskt korrekta.

I verkligheten styrde andra krafter än beredningarnas
bedömningar säkerhetspolitiken under perioden:

• strävan efter medlemskap och erkännande i EU
• försvarsindustrins behov av motiv för sin existens
• försvarsmaktens vilja att få en erkänd uppgift i stället för

det nationella försvar som hotades av nedläggning

Säkerhetspolitikens praktiska utformning och orsakerna till
denna belyses i avsnittet Beslut.

Synen på Försvarsmaktens funktion
Den officiella synen i  periodens början var att försvars-
makten var ett instrument i säkerhetspolitikens tjänst. Den
svenska säkerhetspolitiken syftade enligt Fs 95 ytterst till att
bevara vårt lands frihet och oberoende.56 Där angavs vidare
att militär alliansfrihet också i det förändrade läget i Europa
är den säkerhetspolitiska ram som sammantaget bäst förmår
tillgodose svenska säkerhetspolitiska intressen. "Sveriges
militära alliansfrihet syftande till att vårt land skall kunna
vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde består.
Den förutsätter att vi har en betryggande försvarsförmåga."
I FB 99 upprepades de väsentligaste teserna i FB 95 i fråga
om säkerhetspolitikens syften och om behovet av ett betryg-
gande försvar.57 I verkligheten användes försvarsbudgeten
under perioden — liksom under det kalla kriget — bland annat
till ett betydande industri- och sysselsättningsstöd samt för
att främja lokaliseringspolitiken.
56 Proposi t ion 1995/96:12, 5.39.
57 Proposi t ion 1998/99:74, 5.48.
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2. Kuppartad

I försvarsberedningarnas rapporter under perioden kan
utläsas en strävan att formulera nya uppgifter för försvars-
makten. Bakgrunden var att säkerhetsbegreppet hade vid-
gats."

I FB 96 hade de övergripande målen för försvarsmakten
ändock formulerats i den kärnfulla satsen "försvarsmaktens
fundamentala uppgift är att i fred förbereda för att i krig för-
svara riket mot väpnade angrepp som hotar dess frihet och
oberoende. Angrepp skall kunna mötas var det än kommer
ifrån och hela landet skall kunna försvaras."

Försvarsberedningen föreslog i  Ds 1999:2 att totalför-
svarsresurserna skulle användas för att:

• försvara Sverige mot väpnat angrepp,
• hävda vår territoriella integritet,
• bidra till fred och säkerhet i omvärlden,
• stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.6°

"I nuvarande omvärldsläge bör målen beträffande försvar
av Sverige mot väpnat angrepp och hävdandet av vår ter-
ritoriella integritet kunna uppnås med reducerade resur-
ser när det gäller antalet förband, beredskapskrav med
mera. ... Möjligheter till anpassning till uppkommande
nya hot måste dock byggas in."61

I avsnittet Beslut belyses frågan om försvarsberedningens
resonemang i verkligheten innebar någon ny syn på försvars-
maktens funktion.

58 Dec vidgade säkerhetsbegreppet hade definierats i Ds1995:28, 5.110-115
och i proposition 1995/96: 12,1.3. I sistnämnda källa står: "Ett vidgat
säkerhetsbegrepp, som rymmer icke-militära hot och risker vid sidan av
väpnade anfall, skall styra totalförsvarets uppgifter. "

59 Proposition 1996/97: 4, s. 7o.
6o D s  1999:2, S. 91.

61 D s  1999:2, S.16.
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Försvarsmaktens struktur och organisation
Vid periodens början gällde den struktur som grundlagts
i början av 1940-talet och som i princip hade gällt under
och närmast efter det kalla kriget. Organisatoriska ned-
dragningar hade gjorts, fler i  grundorganisationen än i
krigsorganisationen. Det officiella, sammanfattande kravet
på försvarsmakten var att den skulle kunna mobiliseras
snabbt och att den skulle vara stridsberedd direkt efter mobi-
lisering. I verkligheten kunde inte försvarsmakten uppfylla
dessa krav. Trots detta var försvarskostnaderna högre än vad
politikerna ansåg sig vilja föreslå skattebetalarna att avdela
till försvarsbudgeten.

Två olika strukturer debatterades under perioden
Först ute var socialdemokraterna. De lanserade det så kall-
lade kärnförsvaret, även benämnt "Anpassningsstrukturen".
Krigsorganisationen skulle minskas till en mindre "kärna"
av välutbildade och välutrustade förband. Denna kärna
skulle kunna växa i dimension om det säkerhetspolitiska
läget försämrades. Stora neddragningar i grundorganisatio-
nen borde kunna ske. Alternativet hade diskuterats ingående
i FK 88, som dock inte hann lägga något betänkande innan
kommitten upplöstes i december 1990. Saken övertogs av
försvarsdepartementet. Kärnförsvaret föreslogs offentligt i
en artikel på DNDebatt 1991-06-14 av försvarsminister Roine
Carlsson."
6z E t t  med anpassning likartat begrepp nämns ofta i samband med 1925

års försvarsbeslut, nämligen elasticitetsprincipen. Arvid Cronenberg
har utrett saken i Neutralitet och försvar (1986) red. Bo Hugemark,
Militärhistoriska förlaget, Stockholm, s. 97. Socialdemokraterna — Ernst
Wigforss med flera — föreslog i förarbetet till 1925 års försvarsbeslut
att man temporärt skulle göra avkall på kravet att upprätthålla ett
existensförsvar. Det skulle byggas in en sådan elasticitet i krigsmaktens
organisation att man skulle hinna återupprätta ett existensförsvar i takt
med en lägesförsämring. Elasticitetsprincipen skrevs emellertid inte in i
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2. Kuppartad

Den borgerliga regering som var vid makten 1991-1994
ägnade inte anpassning något större intresse. Det gjorde
däremot den socialdemokratiska regering som trädde till på
hösten 1994.

"Förmågan till anpassning skall vara styrande för försva-
rets framtida utformning.63 Inför FB 99 och FB oo föreslogs i
princip samma inriktning. Försvarsberedningarna hade givit
regeringen underlag för detta, till exempel i Ds1999:2.

dos var utåt sett lojal mot regeringens satsning på anpass-
ning. Han anmälde i sitt tal i Sälen i januari 1997 att försvars-
makten nu övergått från invasionsförsvar till anpassningsför-
svar, på order av statsmakterna. Men inom försvarsmakten var
tveksamheten om anpassningsfilosofins lämplighet mycket stor:

• det  måste föreligga vissa bestämda förutsättningar för
att anpassningen skall bli trovärdig. Blir försvarsmaktens
organisation för liten inverkar det negativt på förmågan
till anpassning, även på försvarsindustrins förmåga att
bidra.

• kr i t ik  riktades även mot att tyngdpunkten i anpass-
ningen lades på tillväxt, till förfång för förmåga här och
nu. "Om försvarsmakten inte omedelbart kan lösa sin
uppgift förloras lätt tron på framtiden. Principerna med
en återtagningsfilosofi är mot denna bakgrund mindre
lämpliga och skapar oro för framtiden bland annat vad
avser rekryteringsmöjligheterna.

FB 25. Organisationens statiska karaktär bibehölls. Bo Huldt har hävdat
att ingen tog elasticitetsresonemanget på allvar. Flera "rödljus" kördes
förbi. Vår upprustning inför andra världskriget kom igång io år för sent.
(Seminarium 1996-o5-21; 1996/97: FöU 1, 5.369) Oavsett detta innebar
FB 25 att fredsorganisationen behöll en sådan utformning att den under-
lättade den snabba upprustning som ändock kom i gång 194o.

63 Proposition 1996/97:4, s. 64.
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• "återtagning är en exceptionell åtgärd som i hög grad
kommer att påverka den ordinarie verksamheten inom
försvarsmakten."64

• i  Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tid-
skrift nr 1/1997 publicerades en årsberättelse i akade-
miens avdelning 1, författad av Mats Welff, överste av i.
graden och chef för strategiavdelningen i högkvarteret.
Welff konstaterade att det sedan FE 92 förelåg ett krav på
att försvarsmakten skulle kunna återta försvarsförmåga.
Nu hade tillkommit en ännu mera osäker parameter,
nämligen kravet på tillväxtförmåga.

ÖB hade enligt Welff i FM P 97 byggt in anpassningsförmåga
— så långt förutsättningarna hade medgivit — men försvars-
makten hade flera konkurrerande uppgifter. I  avvägning
mellan återtagning och tillväxt måste återtagning priorite-
ras, med hänsyn till försvarsmaktens fundamentala uppgift.

Försvarsmakten var uppenbarligen på väg att tankemäs-
sigt prioritera en utveckling av förmåga "här och nu" och
att skriva ned betydelsen av framtida tillväxt av försvarsför-
måga. Utsagorna från högkvarteret visar att planering av
anpassningsförmåga ansågs vara förknippat med betydande
svårigheter. Både på 1920-talet och på 1990-talet var elasti-
citet/anpassning politikernas önskedröm och militära pla-
nerares mardröm. I avsnittet Beslut nedan gör jag ett försök
att visa varför politikerna förlorade kampen mot de militära
planerarna om anpassningsprincipen.

Den andra strukturen var öi:s. Han lanserade 1998 och
1999 ett eget alternativ, här kallat ös-alternativet, grundat
på "ÖB 941208". ÖB hade tidigare under perioden officiellt
anslutit sig till anpassningsstrukturen men han övergav den-
64 Punkterna ur FMP 97, dvs. försvarsmaktens underlag inför 1996 års

totalförsvarsbeslut — Etapp 2, 1996-03-04-
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2. Kuppartad

na i en skrivelse till regeringen 1998-10-12 och preciserade
sitt alternativ 1999-05-19 i  skrivelsen Förslag till framtida
struktur för försvarsmakten.

ös-alternativet förutsatte — liksom det socialdemokra-
tiska alternativet Kärnförsvar — en tid av fortsatt gynnsam
säkerhetspolitisk situation. Det fanns emellertid en stor
skillnad mellan de två förslagen. Medan kärnförsvaret skulle
kunna växa till ett existensförsvar även i mera hotade lägen
avstod ös i  sitt alternativ från en sådan tillväxtförmåga.
Denna skillnad framhölls inte i  de officiella utsagorna. I
verkligheten berodde den på att ÖB, i nära samverkan med
försvarsdepartementet, föreslog en nedläggning av bland
annat 7 armsbrigader, 20 regementen och kårer, 4 marin-
kommandon, 1 kustartilleriregemente, 1 kustartilleribrigad
och 3 flygkommandon.65

En nedläggning av detta stora antal enheter, av vilka
flertalet hade stor betydelse för produktion av krigsförband,
kan icke undgå att försvåra en tillväxt till ett existensförsvar
i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. ÖB syns ha varit väl
medveten om detta.66 Det måste givetvis beaktas att det
säkerhetspolitiska läget var avsevärt mera gynnsamt när
ÖB presenterade sitt alternativ 1998 än när alternativet
Kärnförsvar presenterades 1991.

ös-alternativet utsattes för omfattande kritik, främst
internt inom försvarsmakten: Under behandlingen i mili-
tärledningen reserverade sig samtliga sex ledamöter. Två av
dessa var ur flygvapnet, Kent Harrskog, militärbefälhavare i
Södra militärområdet och Jan Jonsson, generalinspektör för
flygvapnet. De var emellertid bara missnöjda med resurs-

65 N y  grundorganisation för försvarsprakten, Försvarsdepartementet,
Försvarsmakten 1999-lo-lo, s.3-4.

66 Försvarsmaktens underlag till den säkerhetspolitiska kontrollstationen 1999,
1998-10-12, s. 3.
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tilldelningen till flygvapnet. Deras protester var i praktiken
ett stöd för ös-alternativet. De två militärbefälhavarna ur
armen, generallöjtnanterna Percurt Green, Östra militär-
området, och Mertil Melin, Norra militärområdet, försökte
"sitta på två stolar". De stödde i grunden ös-alternativet
men de ville ha en större arme.

Generalinspektören för armen, generalmajoren Paul Deger-
lund, varnade för att ös-alternativet innebär en neddragning
som blir för stor för att en tillräcklig organisations-, utbild-
nings- och rekryteringsbas skall kunna åstadkommas för att
långsiktigt kunna försvara landet vid en försämrad hot- och
omvärldsutveckling. Förutsättningarna för att åstadkomma
en anpassning inom fem år går snabbt förlorade.

Generalinspektören för marinen, konteramiral Torsten
Lindh, redovisade den skarpaste reservationen. Han vände
sig dels mot det sätt på vilket avvägningsprocessen som sådan
hade genomförts och hanterats i militärledningen, dels mot
den planeringsinriktning som ös ämnade föreslå regering-
en. I det sistnämnda fallet gällde reservationen bland annat
att ös ämnade föreslå fler Jas-plan än som var motiverat
i det operativa beslutsunderlaget. I det förstnämnda fallet,
avvägningsprocessen i sin helhet, hade inriktningen enligt
Lindh inte präglats av någon sammanhängande tankegång.
Motiven ti l l  flera ställningstaganden framstår som irrele-
vanta, obegripliga eller till och med outtalade.

Även på ett lägre plan inom försvarsmakten protesterades
det. På DN Debatt publicerades 1999-10-15 en artikel under
rubriken "ÖB stressar fram fel beslut". Den var underteck-
nad av åtta försvarsområdesbefälhavare, från Skåne i söder
till Kiruna i norr. Bakgrunden var att ÖB ville ersätta 15 för-
svarsområden med 4 militärdistrikt. De ansåg att resultatet
kan bli förödande. Den totalförsvarssamverkan som drivs
på läns- och kommunal nivå riskerar att gå förlorad. Stödet
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2. Kuppartad

för hemvärns- och frivilligrörelserna försvagas drastiskt.
Försvarsområdesbefälhavarna föreslog en indelning med io
militärdistrikt i stället för ÖB:s 4. Det skulle innebära att
militärdistrikt skulle samverka med 2-4 län i stället för med
10 (i Götaland och Svealand) och med 5 (i Norrland) i ÖB:s
förslag.

Vid armåls chefsmöte i Arm&entrum i Enköping i april
1999 enades regementscheferna om att skriva brev till ÖB
och protestera mot den avvägning mellan försvarsgrenarna
— prioritering av flygstridskrafterna på bekostnad av arms-
stridskrafterna — som de visste att han ville redovisa i maj.
1999-04-14 skrev 54 överstar t i l l  ö  B.67 Wiktorin kallade
till sig överstarna och lät översten Michael Moore förklara
sitt ställningstagande. Det sägs att denne inte hade någon
framgång.68

Även flygofficerare protesterade — låt vara tidigare —
mot de aktuella planerna på JA s-anskaffning. "Flygvapnet
kan inte stödja svensk jAs."68 Orsaken angavs vara att
beväpningen blir eftersatt, för stora resurser binds i själva
flygplanet. Artikeln var skriven av översten i flygvapnet Sten
Bergström, som tjänstgjorde i Försvarets materielverk. I sak
mynnade artikeln ut i  att flygindustrin hade haft chansen
att ta de nya grepp som erfordras för förnyelse men att man
misslyckats.

Artikeln var, som framgår av dateringen skriven under
den period som föregick ms-besluten 1982 och 1983, såle-
des långt innan ominriktningen började. Den har ändock

67 Armstoppar angriper sparförslag, Svenska Dagbladet 1999-04-14.
Orsaken var främst ös:s proritering av !as på armens bekostnad.

68 Michael Moore har även senare misslyckats med att vinna förståelse
för ominriktningen. Han erkänner själv detta - i varje fall indirekt - i
Kungliga Krigsvetenskapsakadentiens Handlingar och Tidskrift, 5. häftet
2009, under rubriken "Den oförklarade förklaringsmodellen.

69 Rubrik på en artikel i DNDebatt 1981-09-16.
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sitt - indirekta - intresse i nutid. De brister som Bergström
hade pekat på rättades aldrig till. Generalmajoren Gunnar
Lindqvist har i boken Rikets flygplanköp: JAS 39 Gripen" visat
att det inte var operativ förmåga som avgjorde att JAS 39
Gripen förordades av ös.71

Hur ös lyckades besegra sina kritiker - och varför - bely-
ses i avsnittet Beslut nedan.

Operativ verksamhet
Den operativa krigsplaneringen levde kvar -  om än i
avmattat tempo - i traditionella former under huvuddelen
av 1990-talet. Den sannolika orsaken till avmattningen var
att det saknades trovärdiga grunder för att omarbeta den
gamla krigsplaneringen. Chefen för högkvarterets strategi-
avdelning Johan Kihl kom 1997 med en dramatisk lösning på
dilemmat: det behövs ingen krigsplanläggning, Sverige kan
ta "strategisk time out". Hotet om militärt angrepp av bety-
delse finns långt bort i framtiden, närmare oändligheten.72

Det kom därför att förefalla logiskt att försvarsmakten
avhände sig verktyg för försvar av nationen, t i l l  exem-
pel en fast krigsorganisation med bland annat brigader,
kustartilleri och luftvärn samt en grundorganisation med
inbyggd förmåga att producera en utökad krigsorganisa-
tion.73

7o Lindqvist, Gunnar & Widfeldt, Bo (2003) Rikets flygplanklip: JAS 39
Gripen, Air Historic Research, Nässjö, s. 73.

71 Kommentar: detta ställningstagande torde ha haft en avgörande bety-
delse för statsmakternas val av flygplan. Trots sina brister var 3As 39
Gripen en svensk produkt!/CBj.

72 Krigsvetenskapsakademiens höstseminarium i oktober 1997.
73 Kommentar: "Strategisk time out" innebar osökt tillfälle för strategi-

avdelningens generaler Johan Kihl och Michael Moore att ägna tid och
kraft ät den verksamhet som spinndoktorer som de ägde stor lust och
fallenhet för.
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Internationella insatser
Försvarsmakten hade i mitten av 1990-talet gjort interna-
tionella insatser under fyra decennier. Det hade rört sig
om fredsbevarande och humanitära insatser grundade på
FN-mandat. Under 1990-talets senare hälft ökade ambitio-
nerna, först från statsmakternas sida. Försvarsberedningen
underströk i sin rapport Ds1995: 51, i augusti 1995, att det är
ett svenskt intresse att EU:s gemensamma utrikes- och säker-
hetspolitik effektiviseras. Sverige bör ytterligare utveckla
sin förmåga att samverka med NATO inom internationell
krishantering och fredsfrämjande verksamhet.

Regeringen föreslog hösten 1995 och hösten 1996 att
Sveriges förmåga att delta i fredsfrämjande och humanitära
insatser skulle förbättras" och att försvarsmakten skall bilda
ett internationellt kommando."

Mot slutet av perioden höjde statsmakterna ambitio-
nen avsevärt. Försvarsberedningen föreslog i  sin rapport
Ds1999:2, i januari 1998, bland annat att Sverige i närtid
skulle kunna delta i  fredsframtvingande och fredsbeva-
rande militära insatser med markförband i  Europa och
dess närhet. I  sin rapport" i  september 1999, underströk
beredningen behovet av att säkerställa en snabb förstärk-
ning av vår förmåga t i l l  internationella insatser. Detta
måste bland annat ske genom att man ytterligare nedprio-
riterar åtgärder som enbart har betydelse för den natio-
nella försvarsförmågan. Regeringen godtog i allt väsentligt
försvarsberedningens förslag. I  proposition 1999/2000:30
föreslogs bland annat följande: försvarsmakten skall ha
förmåga att i  samverkan med andra länder planera och
genomföra fredsframtvingande operationer som främst ska

74 Proposi t ion 1995/96:12, s. 7.
75 Proposi t ion 1996/97:4, s. 1.
76 Ds1999: 55, s. 67.
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ske med markförband i Europa och dess närhet.77
Försvarsmakten hade till en början varit något återhåll-

sam gentemot internationella insatser med ambitioner
utöver de fredsbevarande och humanitära som man genom-
fört sedan decennier men var i princip positiv till att skapa
förutsättningar för att öka insatserna. Man betonade dock
de begränsningar som förelåg. Vi hade inga stående förband.
För att kunna hålla de korta beredskapstider som krävs
erfordras sannolikt beredskapskontrakt och särskilda mobi-
liseringsförråd. Av Försvarsmaktens underlag inför totalför-
svarsbeslut 1996 Etapp I, daterad 1995-05-31, framgår att det
återstod ett stort antal frågor att lösa innan försvarsmaktens
förband har den interoperabilitet som erfordras för att delta
i fredsfrämjande operationer.78

Försvarsmaktens underlag för FB 95/96 Etapp 2, daterat
1996-03-04, redovisades förslag till insatsförband, men de
var mycket modesta beträffande antal och insatsberedskap."
I Försvarsmaktsplan 1998, daterad 1997-03-10, föreslogs att
en snabbinsatsstyrka om 400-5oo man skulle organiseras.
Dess huvudstyrka skulle kunna avgå efter cirka 3o dagar efter
regeringens beslut."

Mot slutet av perioden hade ÖB en långt mera positiv
inställning till internationella insatser med krav på hög
insatsberedskap och omedelbar insatsförmåga. I  förslaget
till framtida struktur för försvarsmakten 1999-05-19 angavs
att "försvarsmaktens uppgift att delta i internationell verk-
samhet är en angelägenhet för hela försvarsmakten och dess
personal. På sikt bör hela insatsorganisationen utvecklas så
att den kan verka i internationell miljö. ... Inriktningen är

77 Proposition 1999/2000:30,1.46.
78 Försvarsmaktens underlag inför totalförsvarsbeslut 1996 -Etapp I, s. 28- 3o.
79 Försvarsmaktens underlag inför 1996 års försvarsbeslut -Etapp 2,5.58-59.
8o Försvarsmaktsplan 1998, 1997-03-1o, s.80.
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att försvarsmakten under periodenh000-2004/ skall uppnå
förmågan att kunna hålla upp till två mekaniserade bataljo-
ner ... i fredsframtvingande uppgifter."

Att politisk och militär försvarsledning propagerade för
internationell verksamhet under senare hälften av 1990-talet
drog uppmärksamheten bort från det "stålbad" som ö B hade
tagit initiativet till och som hotade att rasera det nationella
försvaret."

Resultatet i  verkligheten av bedömanden, förslag och
debatt angående svensk internationell verksamhet belyses i
avsnittet Beslut.

Personal försörjning
I kapitel 2 och 3 behandlas under denna rubrik värnplikten
endast i den mån frågan där är speciellt aktuell. En samman-
fattande belysning av värnpliktsdebatten framgår av kapitel 4.

Personalförsörjningen till en försvarsmakt med förmåga
att delta i  fredsframtvingande internationella operationer
blev en av de svåraste och mest tidsödande frågorna i
ominriktningsprocessen. Samtidigt var det inte problemfritt
att bemästra de problem som var en följd av att krigsorgani-
sationen skars ned och att behovet av personal automatiskt
också minskade.

Överskott personal
I F B 92 angavs att det kommer att uppstå ett överskott om
drygt 1500 yrkesofficerare, drygt 4 500 civilanställda och
cirka 1200 reservofficerare. Åldersstrukturen hos yrkesof-

81 Försvarsmaktens förslag till framtida struktur för Försvarsmakten
1999-05-19,5.11.

82 D e t  enda missljudet i propagandan för internationella insatser korn från
regeringen. Det gällde soldatlöner. Utrikesminister Lena Hjelm-Walkn
ville inte betala de löner som försvarsminister Thage G. Peterson
bedömde nödvändiga för att rekrytera bestämt antal soldater.
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ficerarna borde förändras och anpassas till försvarsmaktens
behov av yngre befäl."

Tillgången på vapenföra värnpliktiga översteg det antal
som försvarsmakten hade årlig kapacitet att utbilda. Det
innebar att vapenföra värnpliktiga kunde tvingas vänta ett
till tre år innan de kunde beredas plats på någon utbildnings-
enhet. Tillgången på vapenföra värnpliktiga översteg också
krigsorganisationens behov av årlig omsättning. Regeringen
föreslog och fick riksdagsbeslut på att endast det antal
vapenföra värnpliktiga som behövs i  krigsorganisationen
skall grundutbildas. Övertaliga placerades i  en så kallad
utbildningsreserv. De var skyldiga att "efterutbildas" i det
fall regeringen beslöt att höja krigsberedskapen."

Inför och under ominriktningen stod den politiska och
militära försvarsledningen inför betydande personalförsörj-
ningsproblem :

• de vapenföra värnpliktigas rätt till grundutbildning var i
praktiken satt ur kraft. Om inte detta skulle undergräva
motivationen för värnplikten som sådan krävdes grann-
laga hantering av saken,

• åldersstrukturen inom yrkesofficerskåren var i obalans,
• rekrytering till förband för internationella insatser måste

bygga på frivillighet.

83 Proposi t ion 1991/92:502, s. 86.
84 Proposit ion 1991/92:1ot , s.5-6.
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2. Kuppartad inledning...

Viktigare förslag under perioden
angående personalförsörjning

Regeringen

Regeringen underströk tidigt att ett folkförsvar med en
bred uppslutning kring landets säkerhets- och försvars-
politik utgör en stor tillgång." "Regeringen vi l l  beva-
ra ett demokratiskt folkförsvar. Vi  kan aldrig godta att
vårt värnpliktsförsvar ersätts av en yrkesarme. Därför vill
regeringen hejda en utveckling där allt färre totalförsvars-
pliktiga ges grundutbildning, och som därmed riskerar att
leda ti l l  en yrkesarme." I  proposition 1996/97:4 föreslog
regeringen att värnpliktsutbildning i cirka tre månader för
rekrytering t i l l  hemvärnet införs på försök. Regeringen
godtog försvarsmaktens förslag om en tillfällig neddrag-
ning i  utbildningsvolymen under åren 1998 och 1999,
dock att minskningen begränsas t i l l  4  000 i  stället för
föreslagna 6000.86

Inför F B 99/00 försökte regeringen ta ett fastare grepp
om problemen i personalförsörjningen. Förslagen var dock
trevande och försiktiga. För åren 2000 och 2001 borde
utbildningsvolymerna för försvarsmaktens del minska till
15 000 värnpliktiga per år.87 "Det är av stor vikt att ett nytt
personalförsörjningssystem för försvarsmakten tas fram.
Regeringen upprepade Försvarsberedningens mening, och
gjorde ti l l  den sin, att yrkesofficerarna framdeles ser den
internationella tjänstgöringen som en naturlig och integre-
rad del av yrket. För de yrkesofficerare som anställs i fram-
tiden bör detta komma till uttryck i anställningsavtalen.
Redan ingångna anställningsavtal bör däremot inte retro-

85 Proposi t ion 1995/96:12, 8.3.
86 Proposit ion 1996/97:4, s. 131.
87 Proposi t ion 1998/99:74,5-131-32.

73



aktivt ges ett förändrat innehåll härvidlag."
I proposition 1999/2000:3o slog regeringen fast att det

svenska försvaret skall var så uppbyggt och organiserat att
det är en angelägenhet för hela befolkningen. "Detta till-
godoses bäst genom ett system med plikttjänstgöring. Ett
yrkesförsvar kan inte skapa den motståndsvilja och styrka
som ett försvar av hela landet kräver."89

Försvarsmakten
ÖB konstaterade i sitt underlag för Totalförsvarsbeslut 1996
Etapp 1 att försvarsmakten kommer att stå inför stora per-
sonalstrukturproblem under slutet av 1990-talet. För att
åstadkomma en balanserad personalstruktur/beträffande
officerare/borde åtgärder vidtas som stimulerar en styrd men
frivillig yrkesväxling av ett antal äldre officerare.9°

I Försvarsmaktens underlag inför 1996 års försvarsbeslut —
Etapp 2 anmälde ÖB bland annat följande:

• korttidsutbildning om tre månader har övervägts men
förkastats. Det främsta skälet är att utbildningen inte kan
leda till krigsplacering i förband. Därmed är alternativet i
huvudsak förknippat med utökade kostnader och mycket
begränsad militär nytta.9'

• tillgången på yrkesofficerare 1996-01-23 var 16190. Det
översteg behovet med cirka 2 000.92

• ö a  såg inga möjligheter att med gällande regler eliminera
obalansen i yrkesofficerarnas åldersstruktur till år 2001.
I en framtid, där försvarsmaktens internationella uppgif-

8 8  P r o p o s i t i o n  2 0 0 1 / 0 2 : 1 0 . 2 ,  S. 1 8 2 .

89 Proposition 1999/2000:30, s. 109.
90 Försvarsmaktens underlag inför 1996 drs försvarsbeslut -Etapp 1, 5.25.
91 Försvarsmaktens underlag inför 1996 drs försvarsbeslut -Etapp 2, 5.7.
92 Försvarsmaktens underlag inför 1996 års försvarsbeslut -Etapp 2, s. 66.
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ter är av större omfattning än dagens, bör övervägas om
kommande yrkesofficersgenerationer redan i sitt yrkesval
skall vara införstådda med att yrket innebär skyldighet
att vid behov tjänstgöra utomlands, inkluderande tjänst-
göring i utlandsstyrkan.93

Vid beslut om införande av ett nytt utbildningssystem
år 2001 anpassas antalet värnpliktiga med fulltidsutbild-
ning till cirka 18 000. Övriga värnpliktiga i åldersklassen
(cirka 17000) kan, beroende på politiska beslut, genom-
föra förkortad grundutbildning inom ramen för det nya
utbildningssystemet.94

Även i framtiden bör försvarsmakten personalför-
sörjas genom allmän värnplikt, där försvarsmaktens
behov av kompetens måste styra antalet som utbildas
och utbildningens längd.... I dag får enligt lagen om
totalförsvarsplikt grundutbildning endast ske mot en
befattning i krigsförband. Det innebär att utbildning
mot olika typer av internationella uppgifter endast kan
ske med den enskildes godkännande. Lagen bör i detta
avseende omformuleras för att möjliggöra en mer flexibel
utbildningsverksamhet."

Försvarsmakten föreslog att ett system med korttidsanställ-
ning av soldater införs."

93 Försvarsmaktens underlag till den säkerhetspolitiska kontrollstationen 1999,
1998-10-12, s.73.
Kommentar: formuleringarna antyder att ämnet var känsligt./CBj

94 Försvarsmaktens underlag till den säkerhetspolitiska kontrollstationen 1999,
1998-10-12, s. 83.

95 Förslag till framtida struktur för försvarsmakten, s. 9.
96 Förslag till framtida struktur för försvarstrakten, s. to. Kommentar: för-

svarsmaktens förslag i fråga om personalförsörjning ger knappast något
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Materielförsörjning  och försvarsindustri
En inhemsk, utvecklande försvarsindustri hade allt sedan
beredskapsåren varit en hörnsten i  den svenska försvars-
förmågan. Svensk försvarsindustris bidrag till försvarsmak-
tens materielförsörjning kom att dominera debatten under
1990-talets senare hälft.

Försvarsberedningarna pekade på behovet av ett euro-
peiskt försvarsmaterielsamarbete.97 Regeringen var mer
målinriktad. Den underströk den egna försvarsindustrins
betydelse.98 "Den svenska försvarsindustrins förmåga att
leverera högteknologiska produkter till det svenska försvaret
har fortsatt ett mycket stort försvars- och säkerhetspolitiskt
värde." "En tredje delserie JAS Gripen utvecklas och anskaf-
fas för leverans under perioden zoo3-2oo6."99

Inför FB 99 och i FB oo lades inga förslag som ändrade vad
FB 96 hade fastställt i saken. Regeringen tog emellertid under
våren 1999 initiativ till att genomföra dialoger med repre-
sentanter för svensk försvarsindustri. Syftet var att pröva om
förhandlingar av redan beställda materielleveranser kunde
inledas för att finna lösningar för att frigöra medel för anskaff-
ning av angelägna projekt. Resultatet av omförhandlingarna
blev att utrymme kunde skapas för vissa arme- och marina
projekt, bland annat två korvetter. Av ekonomiska skäl kunde
dock inte vissa projekt av betydelse för JAs-projektet inplane-

97
98
99

intryck av att grundas på en sammanhållen analys. Försvarsmakten var
medveten om havet på att i samverkan med andra länder planera och
genomföra fredsframtvingande operationer, Ds 1999:2, 5.138; proposi-
tion 1999/2000:30, s.46. De förslag som försvarsmakten lämnade i
fråga om personalförsörjning av förband med internationella uppgifter
var knappast ägnade att tillgodose de krav på hög beredskap som detta
innebär./CBj
Ds 1996:51, s. 94; Ds 1999:2, 5.195.
Proposition 1995/96:12, s. 131.
Proposition 1996/97:4, s.78.
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2. Kuppartad inledning...

ras, till exempel ny jaktrobot med lång räckvidd."
I sin redovisning av konsekvenserna för försvarsindustrin

av ominriktningen101 lämnar regeringen frågan om föränd-
ringar av JA s-projektets omfattning och leveranstakt där-
hän. Regeringen förfäktade vidare att export av väsentliga
och komplexa svenska försvarsmaterielsystem har fortsatt
stort försvars- och säkerhetspolitiskt värde för Sverige.

Hur många jAS-plan?
Den dominerande frågan under perioden när det gäller för-
svarsmaktens materielförsörjning var -  som framgått ovan
-  anskaffningen av JAS 39 Gripen. Det avgörande beslutet
för en anskaffning av delserie 3 fattades i 1996 års försvars-
beslut. Antalet plan ifrågasattes under perioden till och med
inom högkvarteret. En arbetsgrupp inom högkvarteret, ledd
av ställföreträdande ÖB, viceamiralen Frank Rosenius, angav
behovet vara 51-136 plan i tre till åtta divisioner.102

I perspektivplanen Försvarsmaktside 2020 Rapport;, under-
tecknad 1999-05-19 av ÖB Owe Wiktorin, angav strategiav-
delningen behovet vara 6o-8o plan. I behandlingen av saken i
militärledningen inför ös:s förslag om försvarsmaktens fram-
tida struktur protesterade fyra av dess sex generallöjtnanter,
det vill säga alla utom de ur flygvapnet, mot den prioritering
av luftförsvar och flygindustri som ÖB ämnade föreslå.103

Antalet flygplan i delserie 3 fastställdes av regeringen i
juni 1997 till 64. Riksdagen hade i FB 96 givit regeringen i
mandat att besluta om anskaffningsprocessen.104

100 Proposition 1999/2000:30, s. 95.
ioi Proposition 1999/2000:30, s.102-104.
102 Försvarsmaktens långsiktiga inriktning. Idégruppens förslag, 1998-12-18.
103 Bilagor med avvikande meningar i ön:s skrivelse 1999-05-19.
104 Proposition 1996/97:4, s.78. Bet. 1996/97: FöU 1, s. 1.
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ÖB:s motiv för JAS delserie 3

Men ÖB körde över den interna kritiken. I  sitt förslag till
försvarsmaktens framtida struktur satte han ned foten":
JA s-projektet skall fullföljas. Men motivet för detta var inte
säkerhets- eller försvarspolitiskt, inte heller strategiskt eller
operativt. Det var ett entydigt politiskt diktat.'"

Även om ÖB i  detta uttalande lägger ansvaret för JAS-
beslutet år 2000 på politikerna hade han och därmed för-
svarsmakten under perioden uttalat sig odelat positivt för
en prioritering av flygindustrin. "Den omedelbara fördel
svenskt försvar har av möjligheten att i nära samverkan med
industrier inom landet utveckla de vapensystem som bäst
svarar mot svenska behov och förhållanden är avsevärd.>5106

"Om ett godtagbart luftförsvar skall kunna upprätthål-
las krävs bland annat en fortsättning av JA s-projektet.
Flygplanet är anpassat till svenska förhållanden och svarar
väl upp mot våra krav till i internationell jämförelse konkur-
renskraftigt pris. En satsning på JAS 39 Gripen delserie 3
är operativt och ekonomiskt entydigt fördelaktig. ... Det är
därför ytterligt angeläget att finna former för att inrymma
en fortsättning av JAS 39-projektet även på ekonomiska
nivåer som ligger under dagens."107

ÖB föreslog anskaffning av 28o respektive 25o JAs-plan ide
två handlingsvägar som han godtog.'" I Förslag till framtida
struktur för försvarsmakten föreslog ÖB en inriktning mot 8
JAS 39-divisioner. (Med gängse beräkningsmetoder innebär
det 136 plan.) ös rättade sig emellertid efter det politiska
diktatet att fullfölja JAs-projektet vad avser antalet plan. ÖB
gav således under perioden militärt alibi för den anskaffning av

ios Förslag till framtida struktur för försvarsinakten 1999-05-19, s. 6.
io6 Underlag for totalförsvarsbeslut 1996 Etapp 1, 1995-05-31, s. 26.
107 Underlag för totalförsvarsbeslut 1996 Etapp 1, 1995-05-31, s. v.
108 Underlag för totalförsvarsbeslut 1996 Etapp 1,1995-05-31, 1.40 och s.43.
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204 JA s-plan som politikerna ville besluta om. ArmUmerstarnas
ovan nämnda protest i Enköping var verkanslös.

Extern kritik
Det var emellertid inte bara inom försvarsmakten som JAS-
projektet var ifrågasatt. Erik Bratt hade varit chefskonstruk-
tör vid SAAB när Draken togs fram. (Detta plan tillverkades
från 1958 i 644 exemplar.) Bratt var på 1990-talet en vital
pensionär som med oro följde flygplanutvecklingen. I mars
1994 skrev han till försvarsminister Anders Björck och påpe-
kade att grundorsaken till de två haverier som hade inträffat
(Linköping 1989 och i Stockholm 1993) var planets instabilitet.

Förre försvarsministern Thage G. Peterson betecknade
JAS som en gökunge. Hans Lindblad, riksdagsledamot för
folkpartiet hade i sitt sista riksdagstal ifrågasatt den plane-
rade leveranstakten. "JAS kommer alltså i för stort antal och
för tidigt. Det innebär att vi måste skrota befintliga resurser
i förtid.'" Svante Iger, ekonom vid Försvarets forsknings-
institut, varnade på DN Debatt 1981-12-21: "JAS är en åter-
vändsgränd. Svensk försvarsindustri kan räddas endast om
den överger militär produktion. Nej till JA s."

Även från flygvapnets egna led hördes invändningar.
En reservofficer tyckte att man var på fel väg: beställ inte
delserie 3 av JAS Gripen. Den behövs inte, det finns ett
tillräckligt antal stridsdugliga Viggenplan. Dessa hotas nu
av skrotning i förtid."°

Aftonbladet angrep östs avvägning i en ledarartikel 1998-
10-13, det vill säga dagen efter det att ÖB redovisat den

109 Riksdagens protokoll 1992-06-03, anf. 24. Hans Lindblad hade redan
två år tidigare, på DNDebatt 1990-03-20, varit kritisk mot den snabba
leveransen av JA s.

110 Nordvästra Skånes Tidningar 1996-11-05, debattartikel av kaptenen i
F 21 reserv Roy Fröjdh, anställd i Flygvapnet sedan 1959.
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skrivelse till regeringen där han hävdade att ominriktningen
måste starta. "ös föreslår att armen halveras men att 200
JA s-plan bevaras. En oacceptabel modell."

Förre armschefen Nils Sköld skrev i Vårt Försvar nr 4/95.
Han hävdade att argumentationen för JAS bortsåg från pro-
jektets svagheter, bland annat att:

• det  utlovade fasta priset som var av avgörande betydelse
när riksdagen fattade beslut om JAS, är orealistiskt. JAS-
projektet har blivit mycket dyrare än beräknat.

• armen hade blivit av med mer än io miljarder för att beta-
la flygvapnets felplanering. Sköld avslutade: "Det är för-
svarets behov och inte sysselsättningen i SAAB och andra
industrier som skall bestämma. Försvarets anslag bör inte
användas som ett allmänt teknik-och industristöd."

Samhällsnytta som försvaret betalar
Det fanns emellertid röster som hävdade att JAS-projektet
hade stora fördelar. "JAS ger samhällsekonomisk vinst" skrev
Stefan Fölster, då knuten till Industrins Utredningsinstitut."'

De uppfattningar som Sköld och Fölster enligt ovan
framförde är motstridiga. Det verkar som de politiska makt-
havarna lyssnade mer på Fölster än på Sköld och att de tidigt
hade bestämt sig för detta. 1995-09-25 rubricerade Svenska
Dagbladet en intervju med statsminister Ingvar Carlsson
med rubriken "JAS på väg att bli en angelägenhet för svenska
staten." Finlands nej t i l l  JAS Gripen tre år tidigare hade
fått regeringen att inse nödvändigheten av att engagera sig
i stöd för flygindustrin. Centerpartiets ställningstagande i
saken hade stor betydelse. I  en intervju betonade center-
ledaren Olof Johansson sin samsyn med den socialdemo-

i i i  Svenska Dagbladet Brännpunkt 1991-12-19.
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kratiska regeringen i försvarsfrågan. "Flygvapnet kan inte
räkna med 30o JAs-plan men med fler än de 14o som nu är
beställda."112

Ekonomi
Bedömningar och åtgärder dominerades under perioden av
kampen om försvarsbudgeten och av hanteringen av "svarta
hål" i denna. De svarta hålen hade en obehaglig vana att dyka
upp med vissa mellanrum. FB 87 hade, enligt försvarsminister
Roine Carlsson vid Folk och Försvars rikskonferens 1989,
ett inbyggt svart hål om 12 till 13 miljarder. Den borgerliga
regeringens försvarsminister Anders Björck gav sken av att ha
skapat en försvarsbudget i balans113 I själva verket torde detta
försvarsbeslut ha varit underfinansierat med 12 miljarder
årligen enligt statssekreterare Peter Lagerblad."4

Regeringen och ös/försvarsmakten använde ibland sam-
ma, ibland olika metoder, i hanteringen av de svarta hålen.
Inför FB 96 försökte de tillsammans dölja förekomsten. ös
tog initiativet. Inför FB 96 hävdade han att ambitionsnivån
i FB 92 var logisk. Försvarsförmågan enligt FB 92 kunde
emellertid uppnås med lägre försvarsbudget än i FB 92, 12
miljarder lägre.'"

ös försökte trolla bort det svarta hål om 12 miljarder som
Lagerblad pekat på. Märkligt nog teg och samtyckte reger-
ingen. Visserligen föreslogs besparingar, men dessa var på 4
miljarder, långt under det svarta hål som Lagerblad avslö-
jat.116 Regeringen undvek sannolikt en uppslitande strid
om ytterligare besparingar. Det var bekymmersamt nog att

222 Svenska Dagbladet 1995-05-24.
113 Populärvision av försvarsbeslutet 1992, s.7.
114 Svenska Dagbladet Brännpunkt 1995-10-02.
115 Försvarsmaktens underlag inför totalförsvarsbeslut 1996 -Etapp 1, s. 4.
i i6  Proposition 1995/96:12, s. 98.
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motivera nedläggning av tre brigader, tio försvarsområdes-
staber, två artilleriregementen och en flygflottilj."7

De svarta hålen måste erkännas
Under 1997 måste emellertid de svarta hålen erkännas. ÖB
Owe Wiktorin kallades i december 1997 till försvarsminis-
ter Björn von Sydow för att förklara hur underskott om 12
miljarder under innevarande femårsperiod hade uppkom-
mit. Summan hade framgått av samstämmiga beräkningar i
departementet och i högkvarteret.

Efter två dagars betänketid accepterade försvarsminis-
tern de förklaringar som ÖB lämnat skriftligt. Regeringen
uttalade sitt förtroende för ös. Debatten i sakfrågan fort-
satte emellertid in på nästa år. Avslutningen gjordes i propo-
sition 1997/98:84 och i riksdagsbeslut i juni 1998. Ansvaret
för uppkomsten av de 1997 avslöjade svarta hålen delades
mellan departementet och försvarsmakten, men några tro-
värdiga förslag till effektiva motåtgärder framkom inte.

På hösten 1998 kom nästa ekonomiska kris och strid mel-
lan regeringen och försvarsmakten.

I en ledare 1998-12-02 vissteDagensNyheter att berätta om
en uppgörelse i försvarsutskottet, dikterad av statsminister
Göran Persson. Vänster- och miljöpartiernas synpunkter hade
fått gehör. Försvaret miste därmed drygt 7 miljarder under de
närmaste åren. Försvarsmakten hade inte dragit över ansla-
gen. Förlusten hade uppstått därför att periodisering och
betalning för materielbeställningar hade ändrats. ÖB hade
räknat med kompensation för detta, men någon sådan fanns
inte med i finansminister Erik Åsbrinks budgetproposition.

ös Owe Wiktorin gick omedelbart till motattack. I  en
intervju beskyllde han regeringen för att svika sina löften

117 P r o p o s i t i o n  1 9 9 6 / 9 7 : 4 ,  6 . 11 2 .
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och för att stjäla försvarets pengar."8 Finansministern gen-
mälde att han värnar skattebetalarnas pengar och att ÖB fick
finna sig i de beslut som regering och riksdag fattar."9

Wiktorin gjorde ett i försvarsfrågan ovanligt angrepp på
regeringen. I ett öppet brev 1998-12-04 till försvarsmaktens
35 000 anställda betonade militärledningen vikten av att
försvarsfrågan beslutas efter en öppen och seriös debatt och
inte genom budgettekniska förändringar. Brevet var under-
tecknat, förutom av ös, av is generaler och amiraler, det vill
säga bland annat hela militärledningen. Ett märkligt inslag i
brevet var att undertecknarna i varje fall formellt tog positiv
ställning till det förslag som ÖB lämnat till regeringen två
månader tidigare och där denne inte hade gjort någon hem-
lighet av att han ämnade föreslå en halvering av armen, från
13 till 6 brigader.

Det fanns sex armsgeneraler bland undertecknarna.
Hade militärledningen "drivits samman med hårda verbala
gisselslag" av ös? Var det en orsak till att bara en av dessa
sex, generalinspektören Paul Degerlund, protesterade kraft-
fullt när ös lade fram ett skarpt förslag om en halvering av
armens brigader.

Inför försvarsbeslutet år 2000 hade regeringen dikterat
en budgetram som för år 1999 skulle vara 39,8 miljarder
och som skulle sjunka till 34,3 miljarder år 2004. Det kunde
ÖB inte göra något åt. Men han var i hög grad ansvarig för
att han inte protesterat mot det ramvillkor som regeringen
också dikterat: JA s-projektet i orubbat bo. Han hade i prak-
tiken stött beslutet.

Försvarsekonomin under perioden 1995 till 2000 prägla-
des av ekonomiska strider mellan regeringen och försvars-
makten med förment syfte från båda parters sida att komma
118 Dagens Nyheter 1998-12-03.
119 Svenska Dagbladet 1998-12-06.
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till rätta med de svarta hålen. Det var ingen lyckad förutsätt-
ning för ominriktningen. De svarta hålen återkom på andra
sidan sekelskiftet.'20

Opinionsbildning
Ledarskribenter i tidningar i garnisonsstäder skrev under
perioden mycket om försvaret men till den helt övervä-
gande delen endast om grundorganisationen. Det hade
funnits en tid när ledarskribenterna i  de rikstäckande
tidningarna kommenterade försvarsfrågan redan när för-
svarspropositionen inför ett försvarsbeslut blev känd. Den
tiden var förbi.

När försvarsbesluten hade tagit mera konkret form, det vill
säga inför och i FB 96 och FB 2000, kommenterades de. Svenska
Dagbladets ledare efter FB 96 var kortfattad: "Thage G. vann,
försvaret förlorade." På tidningens nyhetssidor kunde man
1996-12-14 läsa att ÖB Owe Wiktorin var nöjd med FB 96
men att han var "rödglödgat förbannad" när det talades om
ytterligare nedskämingar.DagensNyheter betecknade i en leda-
re samma dag FB 96 som ett experiment. Debatten i riksdagen
hade inte rört väsentliga frågor, som till exempel försvarsmak-
tens struktur, värnplikten och anpassningsfilosofins livskraft.

120 Rollfördelningen mellan tia och politikerna belystes av Britt Bohlin (s,
ledamot i försvarsutskott och -beredningar under den aktuella perio-
den) i KKrVAT, 1988, s.51 (4. häftet): "Ansvarsfördelningen i försvars-
beslutsfattandet har varit tydlig, om än inte klart uttalad. Politikerna
lägger en säkerhetspolitisk grund, försvarsmakten utarbetar strukturer
och bollen går tillbaka till oss politiker som gör en samlad bedömning
och fastställer ert beslut. Vi tar oss friheten att för att uppnå en stabil
politisk majoritet stuva om något i fredsorganisationen men vi rubbar
aldrig balansen i krigsorganisationen."
Kommentar: beskrivningen är trovärdig men icke desto mindre oro-
väckande. Bohlin förtränger art politikerna lägger fast den ekonomiska
ramen innan öa släpps in i beslutsprocessen. Hon tycks inte inse att
balansen mellan freds- och krigsorganisationen är väl så viktig som
balansen inom den senare./CBj
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2. Kuppartad inledning...

Aftonbladets ledare 1996-12-15 hade rubriken "Aldrig
mera JAS" Det var uppgivna tongångar. Tidningen måste
ju medge att FB 96 hade säkrat jAs-projektet för lång tid
framöver. Beslutet betecknades som djupt olyckligt. Planet
borde aldrig ha lyft från ritbordet. Det behövs inte och det
låser kapital, kompetens och sysselsättning.

Dagens Nyheter hade 1999-05-27 en notis om föregående
dags riksdagsdebatt inför FB 99, där man refererade försvars-
minister Björn von Sydows kategoriska utsaga: "En soci-
aldemokratisk regering kommer inte att införa ett försvar
som bemannas av yrkessoldater. Vi kommer aldrig att offra
folkförsvaret."

Samma dag som riksdagen debatterade försvarsproposi-
tionen inför försvarsbeslutet år 2000, det vill säga 2000-03-
29, publicerade tidningen en intervju med brigadgeneralen
Michael Moore. Denne dömde ut värnplikten. När regering
och riksdag bestämt sig för internationella bataljoner vittrar
slutgiltigt grunden för värnplikten. Den räcker inte längre
till. Moore vill inte att försvarsmakten köper materiel för att
lägga i ladorna för att plockas fram i en situation som aldrig
kommer.

Som exempel på kritiska tidningars hållning kan bland
annat nämnas Norrländska Socialdemokraten. Ledarskri-
benterna Carl Erik Pehrsson och Lotta Gröning var i en rad
inlägg under 1999 kritiska mot JA s-satsningen.121

Owe Wiktorin och yttrandefriheten
I en debattartikel Officerstidningen 9/1998 förklarade ÖB
Owe Wiktorin att han ville ha en fri debatt. Han anförde
flera skäl för detta:

121 " Ä r  det JAS som ska försvara Sverige? (99-04-14), "Lär av Finland
(99-05-o5), "Folkförsvaret slaktas" (99- to-19).
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• i  den pågående förändringsprocessen måste det vara högt
i tak

• delaktighet i beslutsprocessen skall främjas. ös anmälde
att han och delar av militärledningen mött samtliga
förbandschefer vid ett tiotal regionala besök under de
senaste månaderna.

• det  finns inga områden som inte får debatteras. just nu är
det viktigast att lyfta fram frågor kring ominriktningen.

• debatten bör ta avstamp i de säkerhetspolitiska utma-
ningarna och inte i befintlig fredsorganisation.

Alla försvarsanställda uppmanades att argumentera och
debattera mot det ekonomiska tvärkast som regeringens
budgetproposition innebär. En högst legitim begäran är att
försvaret styrs med långsiktighet och mot en uttalad målbild.
Så är inte fallet.'"

Wiktorin själv var mycket aktiv i den försvarsupplysning
där han i inte blev motsagd. Han skrev i regel ledarna i den
interna tidningen Försvarets Forum. Han gav vidare många
intervjuer i massmedierna. Han lyckades för det mesta fritt
få framföra sina synpunkter, utan besvärande fördjupande
motfrågor från journalisterna.

Det var främst två "affärer" under perioden som visade
att Wiktorins bekännelse till fri debatt och till debatt om
ominriktningen var tvetydig.

1) Munkavledebatten. Under rubriken "ös tystar kri-
tiska officerare" skrev Svenska Dagbladet 1996-02-15:

122 Kommentar: Wiktorins plädering för en fri debatt förefaller trovärdig
tills han kommer till den sista punkten. Vad det handlade om var en
kamp för att mobilisera försvarsmaktens officerare i den strid mot
finansministern som pågick. Det är ett försök till styrning av debatten
av samma art som det brev till försvarsmaktens 35 000 anställda som
ÖB och 15 generaler och amiraler skrev 1998./01j.
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2. Kuppartad inledning...

"Överbefälhavare Owe Wiktorin lägger munkavle på
de officerare som vill slåss för sina nedläggningshotade
förband. Fram till den 4 mars går det bra att debattera,
men därefter skall officerarna hålla tyst, annars riskerar
de att bli av med jobben." Proposition i frågan skulle läg-
gas först i september 1996. Riksdagsbeslut skulle fattas i
december. Försvarsmaktens underlag skulle lämnas just
1996-03-04. Det betyder att toB genom sitt munkavledik-
tat förhindrade politikerna att under nära tio månader få
annat underlag inifrån försvarsmakten.
En av landets främsta experter i fråga om yttrandefrihet,
förre chefredaktören Hans Schöier, var mycket kritisk
mot ös:s agerande: "öB har ingen rätt att kortsluta
den demokratiska debatten. Det vore ju groteskt om
förbandscheferna under nio till tio månader fram till för-
svarsbeslutet skulle kunna tvingas att gurglande kämpa
ned sina åsikter bakom munkavlar."123 Wiktorin anmäl-
des till justitieombudsmannen. Utfallet av denna anmä-
lan behandlas i avsnittet Beslut.

a) Wrankeraffären. Wiktorin kallade i november 1999 till
sig chefen för Sydkustens marinkommando, översten
1.graden Bo Wranker. Denne hade protesterat mot att
Sydkustens marinkommando skulle läggas ned. Det
hade föreslagits av en arbetsgrupp som var gemensam för
försvarsdepartementet och högkvarteret. Att Sydkustens
marinkommando föreslogs till nedläggning innebar
också nedläggning av Karlskrona kustartilleriregemente
och 2. kustartilleribrigaden, medan Älvsborgs kustartil-
leriregemente i Göteborg skulle bli kvar. Arbetsgruppens
motiv för att bibehålla Älvsborgs kustartilleriregemente,
vilket upprepades i regeringens proposition, var att de

123 Svenska Dagbladet 2996-03-04.
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värnpliktiga från den befolkningstäta Göteborgsregionen
därigenom skulle få förutsättningar för att fullgöra sin
tjänstgöring i hemregionen.

Under mötet med Wranker hade ös Wiktorin tydlig-
gjort att det inte är möjligt att en chef i myndigheten
aktivt för ut en uppfattning som går emot myndighetens
ställningstagande.124 Tre privatpersoner gjorde i anmäl-
ningar till jo gällande att ös på ett grundlagsstridigt sätt
begränsat Bo Wrankers yttrandefrihet.

Fallet väckte uppmärksamhet inom försvarsmakten, inte
minst därför att det förelåg oklarheter på flera punkter. Hade
Wranker kännedom om myndigheten försvarsmaktens ställ-
ningstagande i  frågan när han "aktivt" protesterade? Han
hade protesterat mot vad den gemensamma arbetsgruppen
hade föreslagit 1999-10-2o. Den gemensamma arbetsgrup-
pen var ingen myndighet.

I remiss till jo  i frågan har "försvarsmakten, överbefäl-
havaren Owe Wiktorin" anfört bland annat att Wranker i
handbrev till ös hade hävdat att han inte hade uppfattat att
arbetsgruppens förslag var försvarsmaktens. Det framgår
inte av ÖB:s remissvar om Wranker skriftligen hade fått svar
av innebörd att försvarsmakten identifierat sig med arbets-
gruppens ställningstagande. ÖB anger i remissvaret att han
på myndighetens vägnar ställt sig bakom arbetsgruppens
förslag men inte när detta skedde. Jo:s bedömning av saken
framgår av avsnittet Beslut.

Owe Wiktorin skaffade sig en stor och lojal krets av
medarbetare som snabbt bekämpade dem som kritiserade
sättet att genomföra, och innehållet i, ominriktningen. Till
de främsta propagandisterna hörde "strategerna" Johan Kihl

124 Högkvarterets Infonytt 1999-11-23 och Dagens Nyheter 1999-12-10.
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2. Kuppartad

och Michael Moore. Högkvarterets informationsavdelning
och tidningen Försvarets Forum gjorde stora insatser för att
dels sprida kännedom om ftis:s förslag, dels motarbeta kri-
tiska synpunkter.

Beslutsmetoder
Den mentala starten av ominriktningen startade enligt min
mening år 1994, då Owe Wiktorin blev ÖB och med stor
förslagenhet och försiktighet började förbereda för att fyra
år senare omsätta sin vision av hur försvarsmakten borde
reformeras i praktiska planer. 1995 skedde en betydelsefull
förändring i den politiska beslutsprocessen. Från detta år
var det försvarsberedningar som lämnade det underlag för
regeringens propositioner som tidigare lämnats av de mera
självständiga försvarsutredningarna.

Denna förändring innebar, visade det sig redan under
perioden fram till år 2000, att regeringen fick ett smalare
beslutsunderlag. Det tillkom, har det sagts, i stuprör eller
järntrianglar. Det var således en isolerad värld. Ansvarig
försvarsminister fick inga råd av allmänpolitiker. Men det
innebar inte att han fick ett entydigt underlag. I stupröret
kunde olika särintressen få inflytande och ministern kunde
få svårt att se sammanhang och motsättningar. Ett exem-
pel är FS 95/96, där försvarsminister Thage G. Peterson
dels slog vakt om värnpliktsförsvaret, dels föreslog en för
framtiden bindande satsning på JAS, en satsning som starkt
bidrog till att värnpliktsförsvaret underminerades. Saken
belyses mera i avsnittet Beslut.
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Beslut och resultat

Hur förändrades synen på säkerhetspolitik och hotbilder?

Den säkerhetspolitiska debatten under perioden gav t i l l
resultat att de politiska partierna enades i  sina bedöm-
ningar om det säkerhetspolitiska läget och om hotbilden.
Moderaterna hade til l en början haft avvikande mening i
denna sak. De ansåg då att läget var mindre gynnsamt än vad
försvarsberedningarna och regeringen ansåg. Från hösten
1997 anslöt sig emellertid moderaterna till de sistnämndas
bedömningar.125

Fristående opinionsbildare (Pellnäs, Hedlund, Hugemark)
varnade, som framgår av avsnittet Bedömningar ovan, för
att Ryssland kunde utgöra ett både större och tidigare hot
än vad försvarsberedningarna och regeringen bedömde och
som riksdagen kom att ansluta sig till i försvarsbeslutet år
2000. Makthavarna nonchalerade dessa opinionsbildare.

Försvarsmakten (representerad av ÖB eller enskilda stabs-
medlemmar ur högkvarteret) sökte på olika sätt — medvetet
eller omedvetet — påverka säkerhetspolitiken.

Det första och det mest flagranta fallet var den så kall-
lade generalblamagen 2000, dvs. generalerna Kihls och
Gunnarssons uttalade att om att baltiskt NATO-medlemskap
skulle ha en negativ påverkan på vårt nuvarande gynnsamma
läge. Tilltaget fördömdes i riksdagen. Men saken förtjänar
mera uppmärksamhet. Det förefaller helt osannolikt att
de två karriärsugna generalerna uttalat sig utan ös Owe
Wiktorins vetskap. Möjligen kan de på goda grunder trott
sig handla i dennes anda. ÖB hade, som tidigare framgått,
varnat för NATO-utvidgning. En sådan vore snarast att se
"som ett störande inslag i gatubilden".

125 Partimotion (M) 1997/98 Pö 2n.
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2. Kuppartad

ÖB betonade att han inte var rätt person att ge politikerna
råd i säkerhetspolitiska ämnen.126 I det sistnämnda bör ÖB få
tilltro. Han var säkerligen inte ute för att bedriva säkerhets-
politik. Den "gatubild" som han inte ville ha störningar i
var inte av säkerhetspolitisk art. En NATO-utvidgning skulle
störa den plan som han dittills bara delgivit centerpartiets
ledning och där genomförandet av JA s-projektet var av
central betydelse. Det var denna försvarspolitiska plan som
inte fick störas. Behovet av JAS kunde befaras bli ifrågasatt.
Att ös:s försvarspolitiska utspel hade säkerhetspolitiska
konsekvenser bekymrade inte regeringen.

Statsminister Göran Persson verkar ha varit lika angelä-
gen som Wiktorin om att JA s-projektet inte stördes. ÖB Owe
Wiktorin drabbades därför inte, som de två generalerna ICihl
och Gunnarsson tre år senare, av någon politisk bannbulla.

Det andra var ös:s hotbedömningar. Under åren 1994-
1997 hävdade ös  att det fanns en allvarlig hotbild mot
Sverige. Denna bedömning stred mot de bedömningar som
högkvarterets Militära underrättelse- och säkerhetstjänst
( m u s T) samtidigt gjorde. Redan i den årsöversikt som MUST
redovisade i mars 1994 framgick det att hotet mot Sverige var
ringa: "Ryssland har i dag inte militär kapacitet för offen-
siva operationer mot Sverige. ... Sammanfattningsvis kan
konstateras att riskerna för en militär konflikt i det nordiska
området är mycket små."127

Vid en presskonferens med anledning av årsöversikten
tillfrågades MUST vad årsredovisningen innebar, i klartext.
Svaret blev: "Den ryska björnen har blivit svag och sjuk.51128
m usT:s utsagor misshagade ÖB Owe Wiktorin, som hösten
1996 hävdade motsatsen.'29
126 Svenska Dagbladet 1997-01-24.
127 Militära underrättelse-ochsäkerhetsjätutens årsöversikt1993, HK V 1994-03-23.
128 Göteborgsposten, TT 1994-03-24.
129 Svenska Dagbladet 1996-09-22..
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1997 gjorde emellertid ÖB Wiktorin en helomvändning,
ovan omtalad. Ett allvarligt militärt hot mot Sverige vore
osannolikt för mycket lång tid framöver, mellan femtio
år och oändligheten."° Även om ÖB inte satte denna tids-
bedömning på pränt medverkade hotförskjutningen ti l l
att dåtidens politiker förstod att de inte behövde ägna det
nationella försvaret stor uppmärksamhet.

Det var inga seriösa säkerhetspolitiska analyser som låg
bakom östs hotbedömningar, vare sig de allvarliga eller de
lättsamma. Det var ren och skär omsorg om hans plan att
genomföra en ominriktning av försvarsmakten på det sätt
som han 1994 meddelat centerpartiets ledning och som
denna ledning hade reagerat (passivt) positivt emot. Men
östs agerande fick säkerhetspolitiska konsekvenser. Genom
att hävda att det förelåg allvarliga militära hot mot Sverige
1994-1997 hindrade han att en nödvändig reformering av
försvarsmakten kunde starta vid en tidpunkt då det säker-
hetspolitiska läget var mest gynnsamt för en sådan start, det
vill säga i mitten av 1990-talet. Fyra år senare när han gick till
verket var det bråttom, och någon analys av försvarsbehov och
försvarsförmåga ansåg man sig inte hinna med eller behöva.

Det tredje var ös:s prioritering av internationell tjänst.
I Förslag till framtida struktur for försvarsmakten131 framhöll
ös att uppgiften att delta i internationell verksamhet var
en angelägenhet för hela försvarsmakten och dess personal,
och han föreslog att hela insatsorganisationen på sikt borde
utvecklas så att den kan verka i internationell miljö. Några
säkerhetspolitiska analyser som stöd för detta förslag har
veterligen inte presenterats. Som har framgått ovan var
orsaken till uppvärderingen av internationella insatser en
följd av att regeringen ville skaffa inträdesbiljett till EU.
130 Johan Kihl vid Krigsvetcnskapsakademiens höstseminarium 1997-10-22.
131 Förslag till framtida struktur för försvarsmakten 1999-05-19, s. 11.
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2. Kuppartad

Regeringen anammade också de trender som NATO odlade
om prioritering av expeditionär förmåga och nedvärdering
av nationellt försvar. Internationell verksamhet erbjöd möj-
lighet att ge den anställda personalen kompensation för det
bortfall av meningsfulla uppgifter som man hade haft i det
nationella försvaret.

Indirekt fick detta säkerhetspolitiska konsekvenser. Sverige
kom att realiter närma sig NATO och göra sig beroende av
dess säkerhetspolitiska ambitioner och försvarspolitiska krav.
Kravet på interoperabilitet gjorde sig gällande: Sverige måste
kunna delta i fredsframtvingande operationer. Det krävde en
så hög beredskap att värnpliktssystemet inte längre var lämp-
ligt. NATO-standard infördes i stabstjänsten i försvarsmakten.
Blivande ÖB Johan Hederstedt var stabschef under en stor
NATO-övning. Dennes propaganda för internationella insat-
ser i skriften Internationalisera försvaret! fick stort genomslag
i ÖB-förslag, försvarspropositioner och riksdagsbeslut.'32

Riksdagsutskott och riksdagsdebatt gav stöd för regering-
ens förslag om säkerhetspolitiken.

Sammanfattningsvis mynnade i  tidigare redovisade be-
dömningar, förslag och debattinlägg ut i att:

• partipolitisk enighet rådde om att det säkerhetspolitiska
läget var gynnsamt och rimliga hot var hanterbara under
förutsättning att Sverige upprätthåller en betryggande
försvarsförmåga,

• en  nödvändig reformering av försvarsmakten försenades
genom att ös alltför länge hävdade att invasionshot i
närtid förelåg,

• ominriktningen — när den kom i gång — inte byggde på
någon säkerhetspolitisk analys,

132 Hederstedt, Johan (1998) Internationalisera försvaret! Försvarsdeparte-
mentet, Stockholm.
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• säkerhetspolitiken inte bestämde utvecklingen av för-
svarspolitiken och ominriktningen. Det var helt andra
krafter som styrde, med regeringens goda minne, inte
minst industripolitiken.

Försvarsmaktens uppgifter och funktion
Försvarsberedningens förslag till uppgifter och mål för för-
svarsmakten133 kan tolkas som ett försök att inrikta försvars-
maktens utveckling så att den skall kunna fungera i enlighet
med de krav som det vidgade säkerhetsbegreppets innebar.
Detta lyckades i den meningen att regeringen inför försvars-
beslutet år 2000 gjorde föreslagna formuleringar till sina.134
Men detta betydde inte att dessa formuleringar i praktiken fick
någon påtaglig inverkan på försvarsmaktens utveckling. De
lämnade öppet för en prioritering där en av uppgifterna, nämli-
gen "bidrag till fred och säkerhet i omvärlden" fick överhanden,
utan ingående debatt. Detta belyses närmare i nästa avsnitt.'"

Under hela perioden framställdes försvarsmakten offi-
ciellt — givetvis — som ett säkerhetspolitiskt instrument. I
praktiken hade den fortfarande uppgifter av annan art, inte
minst som stöd för flygindustrin.

Försvarsmaktens struktur och organisation
I Fs 96 avgjordes frågan om Sverige skulle ha ett kärn-/
anpassningsförsvar eller ej. Det var i första hand en struk-

133 Ds1999:2, 5.91.
134 Proposition 1999/2000:30, p. 5.2.3 -5.2.6.
135 En senare försvarsberedning anförde i sin rapport (Ds 2003:34, daterad

2003-06-03 på 5.44) att den tidigare uppdelningen i fyra huvuduppgif-
ter för det militära försvaret medfört en viss otydlighet i fokuseringen
av försvarsmaktens verksamhet och de yttersta motiven för det militära
försvaret. För att undvika detta bör det militära försvarets huvudupp-
gift därför vara att kunna genomföra väpnad strid. Saken behandlas i
kapitel 3, avsnitten Bedömningar och Beslut.
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2. Kuppartad

turfråga men också en fråga om organisation och avvägning
inom vald organisation mellan försvarsgrenar och mellan
satsning på förmåga i närtid eller framtid.

Försvarsminister Thage G. Peterson ville i princip åstad-
komma ett försvar av den typ som dåvarande försvars-
ministern Roine Carlsson hade föreslagit 1991, nämligen ett
försvar med en "kärna" av välövade förband för uppgifter
i rådande gynnsamma läge men med förmåga att växa i
dimension om läget skulle försämras.

I propositionerna inför Fia 96 hade regeringen understru-
kit vissa av de krav som kunde härledas till kärnförsvars-/
anpassningsmodellen men också kompromissat bort andra.
Till den första kategorin hörde kravet att även i nuvarande
läge ha förmåga att långsiktigt kunna anpassa totalförsvaret
så att det får kapacitet att möta sådana angreppshot och
andra påfrestningar som skulle kunna uppstå i ett försämrat
säkerhetspolitiskt läge.136 Det var regeringens avsikt att
göra besparingar. "En absolut förutsättning är emellertid
dels att tillräcklig och noga planerad förmåga finns att
snabbt och resolut kunna höja krigsdugligheten, dels att
en stabil grund byggs upp för att anpassa försvaret till en
tänkbar hotutveckling på längre sikt."137 "En tillräcklig
långsiktig försvarsförmåga kan endast säkerställas genom
att en betydande förmåga upprätthålls, inte minst kvalita-
tivt. Även under perioder med låga omedelbara behov av
förmåga att möta väpnat angrepp har därmed denna uppgift
ett avgörande inflytande på uppbyggnaden av resurser för
totalförsvaret."'"

Det är ingen tvekan om att försvarsministern efter-
strävade en försvarsstruktur som skulle hålla även om det
136 Proposition 1995/96:12, s. 45-46.
137 Proposition 1995/96:12, s. 6o.
138 Proposition 1996/97:4, s.6t.
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säkerhetspolitiska läget försämrades. Åtgärder här och nu
finge inte konkurrera ut förmåga i framtiden. När det gäl-
ler avvägning mellan försvarsgrenarna var det tydligt att
Thage G. Peterson ville prioritera armsstridskrafterna och
därmed värnplikten och värnpliktsutbildningen. Strax innan
riksdagen skulle fatta 1996 års försvarsbeslut ansåg han sig
ha vunnit en ideologisk strid om försvaret i och med att
försvarspropositionen hade lagts fram.139

Försvarsministern hade förträngt en sak som framgick
av propositionen: "En tredje delserie flygplan JAS 30
Gripen utvecklas och anskaffas för leverans under perio-
den 2o o3—o 6".14° Det innebar, torde det ha framgått av
sammanhanget, inte bara anskaffning av sammanlagt 204
flygplan. Det innebar att JA s-projektet skulle fortleva
under lång tid framöver med återkommande krav på upp-
graderingar samt på stöd till flygindustrin, som räddades
genom att den fick leverera delserie 3. Vidare undanträngde
uppenbarligen Thage G. Peterson de varningar som ÖB,
låt vara inte i klartext, hade framfört angående svagheter i
försvarsekonomin.141

Försvarsutskottet tillstyrkte regeringens samtliga för-
slag.142 I riksdagsdebatten 1996-12-1314' hölls 192 anföran-
den. Den helt övervägande delen ägnades åt förslagen om
nedläggningar i grundorganisationen. Detta medförde att
även regeringspartiets ledamöter var kritiska mot vissa av
regeringens förslag. I motionerna hade 67 socialdemokra-
ter haft mot regeringen avvikande meningar. I voteringen

139 Dagens Politik 1996-10-08.
140 Proposition 1996/97:4, s.78.
141 Försvarsmaktens underlag inför totalförsvarsbeslut 1996 Etapp I,

främst s.31-35.
142 Betänkande 1996/97: FöU 1.
143 Protokoll 1996/97:45.
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segrade dock utskottets — mot regeringsförslaget positiva
betänkande — med stor övervikt.

FB 96 blev ett försvarsbeslut med tvetydigt budskap
när det gäller struktur. Det var därmed ett mycket sårbart
försvarsbeslut. Officiellt angavs det innebära en anpass-
ningsstruktur. Den i  FB 96 bestämda krigsorganisationen
omfattade:

• av  markstridskrafter: 3 fördelningsstaber med fördel-
ningsförband samt 13 brigader, territorialförsvar om
90000 man (viss reducering), hemvärn om 125 000 man
(planerad ökning till),

• av  sjö-och kustförsvarsstridskrafter: 4 marinkomman-
don, 24 ytstridsfartygtyg, 9 ubåtar, 6 amfibiebataljoner, 3
kustartilleribataljoner m.m.,

• av  flygstridskrafter: 3 flygkommandostaber, 6 strids-
ledningscentraler, 16 basbataljoner, 13 flygstridsdivisio-
ner och 4 transportflygdivisioner.

Det har framgått av avsnittet Bedömningar ovan att ös
och försvarsmakten var motståndare ti l l  kärnförsvar med
anpassningsstruktur. Möjligen återtagning men absolut
inte tillväxt. ö s  måste emellertid manövrera försiktigt.
JA s-projektet var ännu inte i  hamn. I  sitt Sälental 1997-
ca-2.6 anförde han att FB 96 hade fattats i god demokratisk
ordning. Det innebar att vi lämnat ambitionen att ha ett
invasionsförsvar tillgängligt omedelbart eller med kort
varsel. I stället skulle förmåga till anpassning efter skiftande
hotbilder styra försvarets utformning.

ÖB Wiktorin godtog således för stunden den försvarsor-
ganisation som försvarsministern påstod hade en anpass-
ningsstruktur men som i  själva verket innehöll så stora
motsättningar och hade så svag ekonomi att den knappast

97



kunde bli långlivad. Det innebar inte att det förslag som ÖB
presenterat som underlag till FB 96 var bättre än det som
riksdagen fattade beslut om 1996-11-20 och 1996-12-13.

ÖB:s underlag var Försvarsmaktens underlag inför 496 års
totalförsvarsbeslut —Etapp 2 1996-03-04, även kallad FM P 97.
Lika litet som regeringens förslag (vilket blev riksdagens
beslut) vilade det på någon strategisk analys av "vilket för-
svar vi behöver och vilket försvar orkar vi att upprätthålla?"
Bägge alternativen var organisatoriska räknestycken där
man inom en ekonomisk ram tryckt in så mycket önskvärd
försvarsförmåga man vågat.

Skillnaderna mellan de två lösningarna, ÖB:s och reger-
ingens, var i princip små. Det gällde främst val av förband för
nedläggning. ÖB föreslog nedläggning av bland annat arms-
förbanden i Östersunds garnison, Fo 53, och 113 i Falun samt
arme- och flygförbanden i Halmstad. Regeringen ändrade i
ÖB:s förslag på främst följande punkter:

• i  Östersund lades endast fördelnings- och försvarsområ-
desstaben samt A 4 ned.

• I  20 i Umeå lades ned i stället för 15 i Östersund.
• 1 4  i Linköping lades ned i stället för 113 i Falun.
• 115 i Borås lades ned i stället för 116 i Halmstad.144

Dessa ändringar föranledde strid mellan ÖB och regeringen
under perioden mars till september 1996. (ÖB:s munkavle-
påbud hindrade för övrigt förbandschefer att delta i  för-
svarsdebatten under denna period.) I  en intervju i  Svenska
Dagbladet 1996-08-31 anklagade ÖB regeringen för att riva
upp hans planer. Dessa utgjorde enligt ÖB "den optimala
lösningen". När politikerna tar regionala hänsyn och ändrar i

144 Kommentar: den reflexionen kunde göras att regeringen räddade för-
band i valkretsar där samarbetspartiet centern var starkt./CBj.
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den leder det till ett sämre försvar inom given ekonomisk ram.
ÖB förutsatte att försvarsmakten kompenseras ekonomiskt."5

Frågan om försvarsmakten skulle få en anpassnings-
struktur eller ej avgjordes genom regeringens självmål. Det
blev ingen anpassningsstruktur i avsedd mening, trots att

145 Thage G. Peterson ger i sin bok Resan mot mars ([1999] Bonniers,
Stockholm) på 5.517-520 en inblick i hur han uppfattade samarbetskli-
matet mellan honom och Owe Wiktorin under förarbetet till proposi-
tion 1996/97:4."Det som jag överraskades av under våra samtal, och
då särskilt under vårt långa 'slutsamtal' inför propositionen i Nacka
den 29 augusti 1996, var Owe Wiktorins attityd till riksdagens och
regeringens uppgifter och till ansvarsfördelningen i en demokrati.
Jag var chockad över vad han sa, och jag satt förundrad och häpen i
min stol ute i trädgården och åhörde hans smått otroliga principiella
utläggningar medan han sakta gungade i hammocken. Det är onödigt
av politikerna att lägga sig i min försvarsplan 96. Det är bara ett utslag
av klåfingrighet" ... "Politikerna ger Sverige ett sämre försvar än vad vi
militärer vill ha. Politikerna sätter sig på oss. Ni river sönder min plan."
... "Jag bad ös att reagera på punkt efter punkt. Det gjorde han - väl
förberedd som alltid."
"ÖB var missbelåten med att Östersund skulle bli kvar. Han var lät-
tad över att det inte blev någon 14:e brigad. Han såg inte 'vitsen'
med att ha kvar Falun och lägga ned Linköping. ös motsatte sig
Halmstadslösningen. Här höjde ÖB rösten.": "jag kan inte ändra mig
på denna punkt. Det finns en gräns för min trovärdighet. Behåller du
Halmstad, får du se dig om efter en ny ÖB."
"ÖB underkände därefter den marina lösningen i Göteborg. Så fortsatte
genomgången förslag för förslag. Jag talade ofta med mina företrädare
på försvarsministerposten om huruvida det hade någon större betydelse
för verksamheten om överbefälhavaren kom från armen, flyget eller
marinen. Det borde inte ha det. Men meningarna var delade. I fallet
Owe Wiktorin var det dock ingen tvekan - hans kärlek var väl förank-
rad i flyget. Han prioriterade flygvapnet i sina tankar. Mest främmande
var han för arma."
Epilog 1: "Dagen efter det att riksdagen hade tagit försvarsbeslutet i
december 1996 sa ÖB att det var ett bra beslut, som skulle ge Sverige
ett starkt och modernt försvar."
Epilog 2: "Samtliga verksamhetsgrenar skall betona betydelsen av
ett demokratiskt förankrat folkförsvar. Skolan skall tydligt utbilda i
Sveriges statsskick. Härvid skall beslutsprocessen avseende totalför-
svarsfrågor belysas och vilka roller som åvilar riksdag, regering och
myndigheter klargöras." (Försvarsminister Thage G. Peterson i regle-
ringsbrev till Försvarsskolan för 1997 och 1998)
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försvarsminister Thage G. Peterson hävdade det. ös Owe
Wiktorin höll av försvarspolitiskt taktiska skäl god min
i elakt spel. Han visste att den tid skulle komma när han
kunde sätta i gång sin plan för att reformera försvarsmak-
ten. Den tiden var inne 1998. Då var JAs-projektet säkrat
för lång framtid. Och det hade uppenbarats att ekonomin i
FB 96 var i kaos — svarta hål erkändes.

dB besegrar motståndet mot öB 941208
Det gällde för ÖB att i första hand komma från den uppgift
som han hade, nämligen att genomföra i FR 96 enligt riks-
dagsbeslutet i  december 1996. Owe Wiktorin utnyttjade
försvarsminister Björn von Sydows villrådighet. Denne var
enligt sitt inträdesanförande i  Krigsvetenskapsakademien
närmast lättad över att ö s  tagit initiativet t i l l  omin-
riktningen. Regeringen hade inte givit något uppdrag.
Försvarsministern verkar ha tagits på sängen av sin kraftfulle
ÖB som skickligt vred upptäckten av de svarta hålen hösten
1997 till sin fördel.

ÖB slog till i en skrivelse till regeringen.'46 Med gällande
ekonomiska förutsättningar skulle försvarsmakten inte —
som förutsätts i försvarsbeslutet 1996 — kunna både återska-
pa det traditionella invasionsförsvaret och utvecklas för att
möta nya risker och hot. Ett vägval måste ske. Av skrivelsen
framgick att ös ville offra invasionsförsvaret, därtill på ett
sådant sätt att ett framtida existensförsvar framstod som
ytterst svårt att åstadkomma. Försvarsministern reagerade
inte mot denna anmärkningsvärda anmälan.

På nyåret 1999 gick det politiska maktspelet i försvarsfrå-
gan vidare. Statsminister Göran Persson inbjöd de borger-
liga partiledarna till överläggningar främst om ekonomin.

146 Försvarsmaktens underlag till den säkerhetspolitiska kontrollstationen 1999,
1998-10-12, s. 3.
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Statsministern ansåg att en fortsatt dialog var av stort värde.
Sverige stod inför att överge invasionsförsvaret och priori-
tera internationell krishantering. Moderatledaren Carl Bildt
svarade blixtsnabbt. Gärna dialog, men på expertnivå; inga
reella partiledaröverläggningar förrän experterna sonderat
terrängen. Kristdemokraternas Alf Svensson var också skep-
tisk. Lars Danielsson, en av statsministerns förtrogna, hade
vid Sälenkonferensen i  januari särskilt betonat värdet av
samsyn i försvarsfrågan — en nationell tillgång.

I början av februari bröts dialogen. Centerpartiet gjorde
upp med den socialdemokratiska minoritetsregeringen.
12 miljarder skulle sparas i försvarsekonomin 2002-2004.
Pengarna skulle enligt centerns önskan gå t i l l  vården.
Centern fick garantier för att alliansfriheten skulle bestå.
Försvaret fick betala. Cirka tjugo förband skulle läggas ned.
För beslut krävdes stöd från vänster- eller miljöpartiet.

På längre sikt var det negativt för försvaret att dessa
partier fick ett inflytande i försvarsfrågan, men på kort sikt
ökades ÖB Wiktorins möjligheter att få politisk förankring
för ös 941208. Centern band sig för JAS och för en kraftig
nedskärning av armsstridskrafterna, i linje med vad parti-
ledningen hade fått höra av Wiktorin i december 1994.

Motståndet inom försvarsmakten fick öB:s spinndokto-
rer ta hand om. Flygvapeninspektören Jan Jonsson ägnade
sig åt de 54 överstarna som hade protesterat mot priorite-
ringen av luftförsvaret på bekostnad av armen: de hade en
felaktig uppfattning om den ekonomiska balansen mellan
försvarsgrenarna och dessutom gick det inte att omförhandla
jAs.'47 Kritiken inom militärledningen kunde Wiktorin lätt
avfärda. Försvarsgrensinspektörer och militärbefälhavare
var djupt splittrade och därmed kraftlösa.

147 Svenska Dagbladet i999-o4-15.
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Med försvarsministerns aktiva stöd antogs i allt väsentligt
det förslag ti l l  krigsorganisation som ös föreslagit i  maj
1999 och det förslag till grundorganisation som högkvarte-
ret medverkat till i oktober.148 Det innebar:

i) ett första steg från ett renodlat invasionsförsvar till att
skapa resurser och förmåga till insatser inom ett bredare
område av uppgifter både nationellt och internatio-
nellt.149

2) att krigsorganisationen skulle fram till 2004 bestå av:
• högkvarter, operativ insatsledning och fyra militärdi-
striktsstaber.
• en armedivisionsstab med tillhörande förband.
• sex armebrigadledningar, sexton mekaniserade batal-
joner, fyra bataljoner av vartdera luftvärns-, haubits-,
pionjär- och underhållstyp, sex stadsskyttebataljoner och
en luftburen bataljon.
• två ytstridsflottiljer med sammanlagt tolv ytstridsfar-
tyg.
• en ubåtsflottilj med fem ubåtar.
• en minröjningsflottilj.
• en amfibiebrigadledning och tre amfibiebataljoner.
• åtta JAS 39 Gripendivisioner.
• två helikopterbataljoner.
• nationella skyddsstyrkor, inkluderande bl.a. tolv mark-
stridsbataljoner och hemvärn.

3) att grundorganisationen skulle omfatta bland annat:
• högkvarter och operativ insatsledning.
• fyra militärdistriktsstaber.
• sex armsregementen med brigadledningar.
• ett artilleriregemente.

148 Proposition 1999/2000:30.
149 Proposition 1999/2000:30, s.31.
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• en luftvärns-, en ingenjör - och en trängkår.
• tre underhållsregementen.
• tre utbildningsregementen.
• tre sjöstridsflottiljer.
• två kustartilleriregementen.
• fem flygflottiljer.
• åtta skolor.

En följd av de organisationsbeslut som -  grundade på för-
svarsmaktens förslag - togs i F B oo blev förändringar av stor
betydelse för verksamheten på förbandsnivå.

Formellt gav ös:s förslag våren 1995 anledning att
bedriva operativ planering, i varje fall på "medellång sikt".
Men innan Johan Hederstedt tillträdde som ös den 1 juli
2000, hade den operativa planläggningen ("krigsplanlägg-
ningen") i praktiken, upphört som en följd av att chefen för
strategiavdelningen Johan Kihl hävdade att det var tid för en
"time out".

Organisationen av fasta krigsförband luckrades upp.
ös-förslaget talade om 6 armebrigadledningar och 16 me-
kaniserade bataljoner med understöds- och logistikförband.
Brigadstrukturen kommer dock att försvinna, skrev gene-
ralmajor Kihl, från andra halvåret 1998 stf. chef för Krigs-
förbandsledningen i högkvarteret. Vi skulle ha "behovssam-
mansatta" högre förband.15°

En omfattande utförsäljning av krigsförbandsmateriel
startade 1998. Chef för Krigsförbandsledningen, där saken
avgjordes, var från i juli generallöjtnanten Folke Rehnström.1"

I riksdagsdebatten i mars z000l" yrkade centerpartiets

150 Officerstidningen nr 4/1998, s.9-11.
151 Uppgifterna om ovanstående förändringar grundas på uppgifter från

officerare som tjänstgjorde i högkvarteret 1997-2000.
152 Protokoll 1999/2000:88, anf. 27.
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Erik Artur Egervärn bifall till utskottets förslag. Han stödde
sålunda den socialdemokratiska regeringen: "Beslutet inne-
bär en nödvändig modernisering av försvaret" " J a g  ska
erkänna art jag för min personliga del i inledningen av pro-
cessen var tveksam till reduceringen av armen. Men efter ett
studiebesök i högkvarteret i försvarsmaktens krigsspelcen-
trum — som lite populärt kallas spelhålan — med information
om de bakomliggande operativa analyserna har jag förståelse
för högkvarterets bedömning i detta avseende."153

Riksdagen fattade beslut genom votering i i5 punkter.
Kammaren biföll utskottets förslag i samtliga fal1.354

Försvarsbeslutet år 2000 innebar att försvarsmakten fick
en struktur som förhoppningsvis kunde skapa förmåga för
att göra internationella insatser. Organisationen medgav
fortfarande visst nationellt försvar men de ekonomiska stöt-
tepelarna i försvarsmaktsbygget var svaga och den nationella
försvarsförmågan riskerade därför att ytterligare försvagas.

Internationella insatser
Som framgår ovan av avsnittet Bedömningar växte engage-
manget för internationella insatser under perioden. Alla
riksdagspartier var för ökade internationella fredsfrämjande
insatser. Inom detta begrepp rymdes humanitära, fredsbeva-
rande och fredsframtvingande insatser. Vikten betonades av
snabba insatser i ett tidigt skede av en konflikt. Regeringen
föreslog i proposition 1999/2000:30 bland annat att försvars-

153 Kommentar: Egervärns anförande uppfyller kravet på att få framtida
herostratisk ryktbarhet, av två skäl: 1)Han stödde sig på helt verklig-
hetsfrämmande antaganden om armgörbands rörlighet. a) Hans stöd
för reduceringen av armen innebar att dödsdomen över armen och
hans eget regemente var oundviklig. Borta var det stöd för folkförsva-
ret från centerpartiets sida som dåvarande försvarsministern Thage G.
Peterson lovordade i Dagens Politik 1996-lo-o8./CBj

154 Protokoll 1999/2.000:89, § 2.
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makten skall "ha förmåga att i samverkan med andra länder
planera och genomföra fredsframtvingande operationer, som
främst skall kunna ske med markförband i Europa och dess
närhet". Det var en betydelsefull höjning av ambitionsnivån,
jämfört med FB 96. Detta fick vittgående konsekvenser för
försvarsmaktens organisation och personalförsörjning.

Försvarsutskottet instämde i regeringens, utrikesutskot-
tets och vissa motionärers åsikt att Sveriges förmåga måste
förbättras när det gäller att snabbt kunna delta i interna-
tionella fredsfrämjande insatser. I riksdagsdebatten 2000-
03-29 togs ärendet inte upp till debatt)" I riksdagsbeslutet
nämndes inte internationella insatser särskilt, men det klara
stödet för regeringsproposition och utskottsbetänkande inne-
bar att internationella insatser kom att framstå som en av för-
svarsmaktens huvuduppgifter, på väg att bli den allra främsta.

Personalf6rsödning
Av avsnittet Bedömningar framgår att det under aktuell
period fanns en rad svåra problem när det gäller personal-
försörjning.

• regeringen stod på sikt inför ett dilemma: värnplikts-
eller yrkesförsvar? Ambitionshöjningen när det gäller
internationella insatser till nivån fredsframtvingande
insatser talade för yrkesarme, men regeringen blundade
för detta.

• skyldighet för yrkesofficerare att tjänstgöra i internatio-
nella insatser?

• obalansen åldersmässigt inom yrkesofficerskåren.

155 Protokoll 1999/2000:88.
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• grundutbildningsvolymen för värnpliktiga var avhängig
av krigsorganisationens storlek. Den minskade. Antalet
vapenföra i utbildningsreserven steg därför automatiskt.

Frågan om värnpliktsarme eller ej var inte aktuell inför
Fs 96. Även i  proposition 1999/2000:30 slog regeringen
fast att värnpliktssystemet skulle gälla. Försvarsutskottet
undvek frågan och hänvisade t i l l  den tillsatta Personal
försörjningsutredningen.

Frågan om volymen av värnpliktiga som inkallas t i l l
grundutbildning togs upp i  proposition 1996/97:4. In -
riktningen för den fortsatta planeringen borde vara att cirka
29 000 totalförsvarspliktiga årligen fördelas till det militära
försvaret men att en tillfällig neddragning får göras 1998 och
1999 med cirka 4000 per år.156

Försvarsutskottet hade ingen erinran.157 Inför försvars-
beslutet år 2000 ansåg regeringen att volymen inte bör
minska i  förhållande til l vad som gällde 1999, nämligen
18000."8 Försvarsutskottet undvek, med hänvisning t i l l
pågående utredning om försvarsmaktens personalförsörj-
ning, att ta ställning i saken.159

Under riksdagsdebatterna 1996-12-13 och 2000-03-29
togs personalförsörjningsfrågor endast upp av ett fåtal av
partiernas företrädare i försvarsfrågor. Henrik Landerholm
(M) angrep regeringen för dess oförmåga att ompröva per-
sonalförsörjningssystemet. Den tekniska utvecklingen och
nya beredskapskrav innebär att framtidens försvar måste
innehålla en allt större andel av regelrätt anställda."° Runar

156 Proposition 1996/97:4, 5.126.
157 Betänkande 1996/97: FöU 1, 5.200.
158 Proposition 1999/2000:30, s. 114.
159 Betänkande 1999/2000: FöU 2, 5.191.
160 Protokoll 1999/200:88, anf. 1..
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Patriksson (FP) avvisade tanken på att pliktutbilda alla
vapenföra unga män utan att det föreligger behov av alla i
krigsorganisationen. Erik Arthur Egervärn (c) förnekade
att centerpartiet skulle vara på väg att överge den allmänna
värnplikten. Men värnplikt behöver inte nödvändigtvis
betyda att alla kallas in till utbildning i ett läge när invasi-
onshot inte föreligger.

Personalförsörjningen var inte föremål för votering inför
Fs 96 och F B oo annat än i  ett fall, nämligen vad avsåg
utbildningsbehovet av värnpliktiga. Utskottets hemställan
bifölls med acklamation.'61

Försvarsbesluten under perioden innebar att inga av ovan
anmälda problem löstes. I  ett betydelsefullt avseende blev
problemen ännu mer akuta. Ambitionen att försvarsmakten
skall kunna genomföra fredsframtvingande operationer i
samverkan med andra länder ställde frågan om att anställa
yrkessoldater på sin spets. Ingen lösning på detta problem
syntes vara nära.

Materielförsörjning och försvarsindustri
JA s-projektets framtid var den dominerande frågan under
perioden. Den avgjordes i FE 96. Vad som hände i materiel-
försörjningen under resten av perioden var av underordnad
betydelse.

Regeringen föreslog att "En tredje delserie flygplan JAS
39 Gripen utvecklas och anskaffas för leverans under perio-
den  2003_06.13162

Försvarsutskottet konstaterade att beslutsunderlaget i
propositionen var mycket kortfattat. Utskottet hade begärt
och fått kompletterande information. Denna hade innefat-
tat bland annat den operativa bakgrunden till anskaffning
161 Protokoll. 1996/97: 45, s.84.
162 Proposition 1996/97:4, s.78.
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av den tredje delserien, vilka utvecklingssteg som kan vara
aktuella, ekonomiska förhållanden samt förhandlingsläget
med industrin. Utskottet erfor att det fortfarande fanns
ett antal kvarstående frågor som man ville ha insyn i och
vid behov kunna påverka. Med denna förutsättning ansåg
utskottet att riksdagen skulle bifalla regeringens hemställan
om utveckling och anskaffning av en tredje delserie av JAS 39
Gripen som bör omfatta flygplan, beväpning och annan
utrustning för resterande fyra divisioner.163 Utskottet avslog
motioner om:

• ökning av flygplan och utrustning för ytterligare sex divi-
sioner (m).

• a t t  delserie 3 inte skall anskaffas (v och mp).

I riksdagsdebatten 1996-12-13 stöddes utskottets betänkan-
de av Lennart Rohdin (FP) och Britt Bohlin ( s). Mot anskaff-
ning av JAS 39 Gripen talade bland annat Jan Jennehag
(v) och Annika Nordgren (MP). 209 ledamöter röstade för
utskottet, 74 avstod, däribland 72 moderater. Kammaren
biföll således utskottets hemställan och därmed förslaget om
att anskaffa delserie 3 av JAS 39 Gripen.164

Som framgått av avsnittet Bedömningar tog regeringen
under våren 1999 initiativ till att genomföra dialoger med
representanter för svensk försvarsindustri. Resultatet av
dessa omförhandlingar blev att utrymme kunde skapas för
att bland annat anskaffa två korvetter.

Däremot kunde av ekonomiska skäl inte vissa objekt av
betydelse för ms-projektet inplaneras, till exempel ny jakt-
robot med lång räckvidd.165

163 Betänkande 1996/97: FöU 1, s. 83.
164 Protokoll 1996/97:45, s. 81.
165 Proposition 1999/ 2000:30, s.95.
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Under perioden fattades beslut när det gäller materi-
elförsörjning och försvarsindustri som fick långtgående
konsekvenser.

• svensk flygindustri överlevde. Nationalekonomer har
hävdat att detta var positivt för Sveriges samhälls-
ekonomi. Det torde däremot inte ha varit annat än
mycket negativt för den svenska försvarsekonomin.
Försvarsmakten kom att tvingas bära stora kostna-
der för flygindustrins marknadsföring och exportstöd.
Utrymmet för utveckling av moderna stridskrafter inom
marinen och - främst - armen reducerades kraftigt.

• en  logisk beslutsprocess förhindrades. Redan tidigare
var det tydligt att försvarsbesluten vilade på lösa grun-
der därför att en strategisk analys aldrig gjordes av
nationens behov av försvar och dess resurser för försvar.
JA s-beslutet innebar vidare ett brott mot en av de mili-
tära planerarnas glansnummer, nämligen "spårbarhets-
modellen". Utformningen av försvaret grundas enligt
denna på en metodmässigt genomarbetad planering där
sammanhanget mellan omvärldsutvecklingen, Sveriges
säkerhetspolitiska mål, inriktningen av försvarspolitiken,
kraven på operativ förmåga och stridskrafternas utform-
ning framgår.166 Försvarsminister Björn von Sydow skrev
i Svenska Dagbladet 1999-05-16 och lovordade modellen.
Men han förträngde att beslutet i FB 96 om att anskaffa
delserie 3 av JAS 39 Gripen hade varit ett flagrant brott
mot en logisk försvarsplanering. Hade en sådan tilläm-
pats skulle delserie 3 inte anskaffats. Redan delserie i och
2 innebar fler flygplan än Sverige behövde.

166 Proposition 1999/ 2000:30,s.36.
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Beslutet 1996 om att fullfölja JAs-projektet var ett rent poli-
tiskt diktat167, betingat av industripolitiska hänsyn och utan
koppling till realistiska försvarsbehov. Det kom att minska
försvarsplaneringens trovärdighet.

Ekonomi
Av avsnittet Bedömningar framgår att perioden präglades av
kamp mellan regeringen och försvarsmakten om försvars-
budgeten samt om stundom gemensam kamp mot svarta hål.

Försvarsutskottet förordade inför FB 96 att riksdagen
skulle godkänna av regeringen föreslagen ekonomisk ram
för år 1997 till år 2001 om 220,9 miljarder. Under riksdags-
debatten i december 1996 framfördes bland annat följande av
partiernas talesmän i försvarspolitiska frågor. Ordföranden
i försvarsutskottet Arne Andersson (M) ansåg att krigsorga-
nisationen borde ha givits högre ekonomisk ram. Lennart
Rohdin (FP) erinrade om att folkpartiet hade föreslagit
att ytterligare 118 miljoner skulle överföras ti l l  försvaret.
Annika Nordgren ( m P): "Miljöpartiet vill spara mer pengar
på det militära försvaret än vad riksdagsmajoriteten vill."
Jan Jennehag ( v) "Min radikala nedrustning ger besparingar
om o,5 miljarder nästa år. Miljöpartiet får ihop 2,5 miljarder.
Hur går det till?"

I voteringen bifölls utskottets hemställan. Det fick 199
röster mot 72.168 Striden mellan försvarsdepartementet och
ös om ansvaret för de svarta hål som man valde att upptäcka
på hösten 1997 avgjordes genom riksdagsbeslut 1998-06-02.
Ansvaret delades mellan parterna. Några trovärdiga åtgärder
för att undvika svarta hål i framtiden föreslogs inte.

I striden mellan ös och finansminister Erik Åsbrink 1998
om utebliven kompensation för att försvarsmakten från-
167 Förslag till framtida struktur för Försvarsmakten 1999-05-19, s. 6.
168 Protokoll 1996/97:45, s. 80.
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2. Kuppartad

tagits pengar vid förändringar i budgetrutinerna förlorade
försvarsmakten. Dessutom visade det sig att de försvarsne-
gativa vänster- och miljöpartierna i realiteten fått inflytande
i försvarspolitiken.'69

Inför försvarsbeslutet år 2000 föreslog regeringen att
den ekonomiska ramen för totalförsvaret under åren 2002-
2004 skulle vara fyra miljarder mindre varje år än ramen
för år 2001. Omställningsbidrag skulle emellertid utgå
med 3 miljarder år 2002 och med 1 miljard år 2003.'"
Försvarsutskottet anmälde att enligt dess majoritet den för-
svarspolitiska förändringsprocessen bör drivas vidare med
huvudsaklig utgångspunkt i de förslag som regeringen lagt
fram.171 De motioner som föreslår avslag på propositionen i
dess helhet avstyrks.'72

I riksdagsdebatten 2000-03-29 framfördes följande av
partiföreträdare i försvarsfrågor: Berit Johannesson (v) ansåg
det naturligt och nödvändigt att minska budgetramarna
med 12 miljarder fram till år 2005. Runar Patriksson (FP)
"Vi accepterar sänkningen av försvarsramen men anser
att det s.k. omställningsbidraget måste vara större." Lars
Ångström (MP) ansåg att den minskning som regeringen
och centern förmått sig föreslå är väldigt blygsam. Vid vote-
ringen 2000-03-30 biföll kammaren utskottets hemställan.
Det betyder att regeringen fick gehör för sina förslag om
sänkta ekonomiska budgetramar.

Försvarsmaktens/ös:s och regeringens förslag t i l l  för-
ändringar i försvarsmaktens uppgifter, verksamhet, struk-
tur och organisation under perioden har ett gemensamt.
Det finns inget underlag i form av en strategisk analys av

169 Ledare i Dagens Nyheter 1998-12-02.
170 Proposition 1999/2000:30, s.18-19.
171 5999/2000: Föll 2,1.32.
172 1999/2000: FöU 2, 5.33.
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rikets behov av försvar och dess resurser för försvar. Inte på
något område är denna avsaknad så tydlig som när det
gäller försvarsekonomin. Regeringen driver under perioden
in absurdum den praxis som sjösattes i  FB 58 och som
halsstarrigt tillämpats under alla följande försvarsbeslut:
Den ekonomiska ramen sätts först. Innehållet får ÖB -  om
han följer vissa ramvillkor — vara med om att bestämma.

Opinionsbildning
Resultatet, positivt eller negativt, av åtgärder i detta ämne
har långsiktig verkan och låter sig inte avläsas i propositio-
ner eller riksdagsbeslut. Det faktiska utslaget i två fall där ÖB
Owe Wiktorin anmälts till jo för grundlagsstridigt ingrepp i
yttrandefriheten har jo dokumenterat.

Munkavleaffären 1996. Jo tog beslut 1996-05-14. Av detta
framgick bland annat följande: "Skyddet enligt regerings-
formen gentemot det allmänna innebär att en myndighet
inte får ingripa vare sig formellt eller informellt mot en
befattningshavare hos en myndighet för att denne använt
sig av sin grundlagsskyddade rätt att yttra sig i massmedia
eller på annat sätt gett uttryck för sin uppfattning. En myn-
dighet får inte heller försöka motarbeta att den anställde
utnyttjar sina rättigheter. En arbetsgivare får således inte
uttala sig eller agera på ett sätt som är ägnat att uppfattas
som ett försök att förmå den anställde att avhålla sig från att
utnyttja sina rättigheter eller att skapa fruktan för repres-
salier härvidlag. Undantag gäller endast i fall där ingripande
har stöd i lag. Försvarsmakten har tillbakavisat uppgifterna
i tidningsartikeln om att myndigheten vidtagit åtgärder som
inneburit inskränkningar i de anställdas grundlagsskyddade
yttrandefrihet. Inte heller i  övrigt har något framkommit
som motiverar någon ytterligare åtgärd från min sida. Mot
denna bakgrund avslutar jag ärendet."
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2. Kuppartad

Jo:s lakoniska slutsats är intressant. Försvarsmakten
stödjer nämligen sitt tillbakavisande på att den har en
internt väl förankrad informationspolicy av följande lydelse:
"Inför beslut skall försvarsmakten uppmuntra öppen intern
information. Försvarsmaktens chefer har rättighet och skyl-
dighet att uttala sig om frågor inom eget ansvarsområde.
När myndighetsbeslut är fattat av ös, eller av annan chef
inom sitt ansvarsområde, är försvarsmaktens chefer skyldiga
att redovisa fattade beslut, förklara motiven för beslutet
samt stödja genomförandet av detsamma."

I remissvar till jo hade ÖB försäkrat att denna policy inte
innebar att någon fråntogs sin yttrandefrihet. jo godtog
öB:s förklaring och blundade för att försvarsmakten höll
sig med en informationspolicy som innebar att ös kortslöt
debatten i en fråga där riksdagen, inte ÖB, hade att fatta
slutligt beslut, av naturliga skäl flera månader efter det att
ös tagit sitt myndighetsbeslut, som endast var ett av flera
underlag för riksdagens beslut. Det förefaller osannolikt att
alla försvarsmaktens chefer hade samma syn på saken som jo.

Wrankeraffären. j o  fattade beslut 2000-06-22. Efter
sedvanlig redogörelse för lagregleringen, innefattande att
en anställd inom försvarsmakten har frihet att framföra sina
synpunkter i olika frågor även om synpunkterna avviker från
arbetsgivarens uppfattning, kom Jo:s avgörande slutsats:"
Ett sådant agerande kan emellertid i praktiken leda till att
det blir omöjligt för den anställde att utföra sitt arbete på
ett sätt som arbetsgivaren kan acceptera. Högkvarterets
internmeddelande den 22 november 1999 ger klart uttryck
för detta förhållande. Vad som framkommit genom utred-
ningen ger inte stöd för kritik eller någon annan åtgärd från
min sida."173
173 Kommentar: varken jo eller ÖB syns fästa något avseende vid att den

senare inte hade rätt att fatta det slutliga beslutet i det aktuella ärendet./CBj
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Enligt vad ös  Owe Wiktorin uppgav i  sitt remissvar
till Jo 1996 fastställdes den ovan nämnda försvarsmaktens
informationspolicy 1994-07-04. Det var således ett av de för-
sta beslut som Wiktorin fattade som ny ös. Förebilden syns
han ha hämtat från industrin där "åsiktsrättning i leden"
förekom. I  statsförvaltningen var det däremot en nyhet.
När Stig Synnergren var ÖB hände det att en stabsofficer
vid avanmälan för ÖB fick följande vitsord: "Du har varit en
uppkäftig jävel. Det ska Du ha tack för!".

Det går inte att mäta vilken negativ effekt på debattlusten
inom försvarsmakten som ös:s kritik av kritiker hade. Det
ligger emellertid mycken sanning i den kommentar som den
pensionerade översten Pelle Mohlin under rubriken "Varför
tiger officerarna?" skrev i Svenska Dagbladet:174 "Visst skall
det finnas både orderlydnad, lojalitet och laganda, men det
skall inte vara tyst i ledet. I fredstid krävs en rik inre och yttre
debatt, om vår försvarsmakt skall kunna utvecklas i  takt
med omvärlden. Den yttre är en förutsättning för den inre.
Civilkurage är en förutsättning för båda. Försvarsmakten
marscherar vidare. Smalare — ja. Vassare — kanske? Men
framför allt — tystare! "

En sak är säker. ös Owe Wiktorin omgav sig med och lät
sig beundras av för många ja-sägare.

Beslutsmetoder
Politikerna strävade efter att få ett allt fastare grepp om
försvarsfrågan. Det kontinuerliga tillsättandet av försvarsbe-
redningar var ett tecken på detta. Dessa hade till en början
inga militära experter. ÖB och försvarsmakten skulle inte ha
samma direkta inflytande som tidigare. Denna strävan från
politikernas sida lyckades få genomslag i verkligheten när

174 Svenska Dagbladet, 1998-02-13.
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det gäller ekonomi och försvarsbudget. Finansminister Erik
Åsbrink seger över ös i  budgetstriden 1998 var en tydlig
markering av vem som hade den reella makten.

Men diktat av budgetramens storlek är ett trubbigt vapen
när det gäller att bestämma försvarets innehåll, om det
inte förenas med klara anvisningar om avvägning mellan
olika funktioner och mellan förmåga i nutid och förmåga i
framtid. Thage G. Peterson försökte ge sådana anvisningar,
men dessa blev uddlösa när statsministern saboterade dem
genom det reella ramvillkoret att ms-projektet hade högsta
prioritet. ös Owe Wiktorin kunde rycka till sig initiativet
när det gäller att i verkligheten bestämma försvarsmaktens
innehåll. Det var möjligt av tre skäl:

• finansministerns ekonomiska tryck satte FB 96 ur spel.
• regeringens/statsministerns prioritering av flygvapen och

flygindustri stämde med ös:s grunduppfattningar.
• den nye försvarsministern Björn von Sydow var ett lätt

offer för ös:s argumenteringskonst.

De försvarsmaktslösningar som ÖB redovisade 1998-1999
godtogs av regering och riksdag utan effektivt motstånd.
De visade sig komma att i princip gälla långt efter det att
Wiktorin avgått som ÖB år 2000. Han hade sett til l att
pålitligt folk sattes som "överrockar" hos försvarsministern
(i en nyinrättad befattning som särskild militär rådgivare,
först Johan Hederstedt och därefter Michael Moore) och hos
försvarsberedningen (militära experter Bo Valdemarsson,
Johan Kihl, Hans Berndtson).

Regeringen bestämde försvarsbudgeten och slog vakt
om flygindustrin, men regeringen och riksdagen överlät åt
den målmedvetne överbefälhavaren Owe Wiktorin att för
lång tid framöver i realiteten bestämma försvarets innehåll.
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Om och när politikerna hade givit sig tid att undersöka vad
denne ställt till med borde de ha ångrat att de avhänt sig
denna beslutsrätt under en avgörande period.

Sammanfattning av kapitel 2
• aktörerna blev överens om att det säkerhetspolitiska

läget var gynnsamt. ös vägrade länge — i strid med sin
egen MUST - att instämma, uppenbarligen av försvarspo-
litiskt taktiska skäl.

• den försvarsmaktsstruktur som gällt sedan decennier
övergavs 1998, på initiativ av ös. Hållbart underlag för
ny struktur togs inte fram. Tendenser i stormakternas
militära strukturutveckling fick i stället stort inflytande.
• organisationen avvägdes i slutet av perioden till flyg-
vapnets fördel. Tendenser framkom att prioritera "här
och nu", till förfång för framtida förmåga.

• den internationella verksamheten fick stegvis allt högre
prioritet, hos både politikerna och försvarsmakten.

• personalförsörjningsfrågan präglades av oklarhet. Det
berodde på att debatten var oklar. Man klarade inte ut
förhållandet mellan värnplikt och värnpliktsutbildning
som innehåller dels skillnader, dels samband. Vidare
insåg inte regeringen att man drog undan motiven för
värnplikten när försvarsmakten fick uppgiften att kunna
genomföra fredsframtvingande operationer i samverkan
med andra länder.

• regeringen gav försvarsindustrin, främst flygindustrin, ett
stort stöd, bland annat exportstöd. Flygvapnet betalade.

• försvarsekonomin dikterades av regeringen på inrikespo-
litiska grunder genom tillämpning av den planeringsmo-
dell som hade lagts fast i 1958 års försvarsbeslut.
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• ö s  tilläts med regeringens goda minne att strypa för-
svarsdebatten inom försvarsmakten.

• politikerna strävade efter att öka sin makt i försvars-
frågan till förfång för ös. De lyckades när det gäller
försvarsbudgeten men de misslyckades när det gäller
utformningen av försvarsmakten. Den handlingskraftige
och målmedvetne ös Owe Wiktorin utnyttjade politiker-
nas ogenomtänkta ställningstaganden i grundläggande
frågor för att genomdriva lösningar där det nationella
försvaret nedvärderades, därtill på ett sätt som gjorde
nya och mer realistiska prioriteringar i framtiden mycket
svårgenomförbara.
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woo-2004

Kronologi, internationellt
2 0 0 0

EU:s Nicefördrag.
Jugoslaviens president Slobodan Milosevic tvingas avgå.
Den ryska ubåten Kursk sjunker i Barents hav.
Förvirrad rösträkning efter presidentvalet i USA;
George W. Bush erkänns slutligen som segrare.

2 0 0 1

Den i t  september drabbar en förödande terrorattack
World Trade Center i New York och Pentagon i
Washington.
Några veckor därefter inleder USA och Storbritannien
flyganfall mot talibanregimen i Afghanistan. Norra
alliansen anfaller talibanerna på marken.
I Europa blir NATO-utvidgningen mindre kontrover-
siell än väntat. Ryssland inser att utvidgningen inte
kan hejdas.

2 0 0 2

Tolv Eu-länder övergår till euro.
Starka högerpopulistiska strömningar i Europa, främst
i Frankrike.
Gisslandrama på en teater i Moskva; tjetjenska
terrorister ansvariga.
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Talibanregimen i Afghanistan faller.
Ryssland knyts till NATO i ett särskilt råd.
Överenskommelse USA - Ryssland om att minska anta-
let kärnladdningar till en tredjedel.
USA och Storbritannien genomför flyganfall mot luftför-
svarsanläggningar i västra Irak.
Irland undertecknar Nice-fördraget som sista land.
EU får tio nya medlemmar, bl.a. de tre baltiska länderna.

2003
USA angriper Irak med flyg- och markstridskrafter.

2004
Putin vinner ryska presidentvalet.

Kronologi, nationell politik
2 0 0 0

Vapenföretaget Bofors säljs till det amerikanska före-
taget United Defense.
Håkan Juholt (s) blir ordförande i försvarsberedningen.

2001

Sverige ordförande i EU andra halvåret.
Lennart Daleus avgår som ledare för centerpartiet och
efterträds av Maud Olofsson.
Sämsta svenska exportåret sedan 1975.
Försvarets Materielverk får tillstånd att ingå militära
överenskommelser med andra Eu-länder.

2 0 0 2

Miljöpartiet får två nya språkrör: Maria Wetterstrand
och Peter Eriksson.
Ericsons förlust 2001 30,3 miljarder kronor.
Leni Björklund försvarsminister, ersätter Björn von
Sydow.
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Ny säkerhetspolitisk doktrin: Sverige är militärt alli-
ansfritt. Denna säkerhetspolitiska linje, med möjlighet
till neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har
tjänat oss väl.
Socialdemokraterna får mandat för regeringsinnehav
under ytterligare fyra år men de blir beroende av stöd
från vänsterpartiet och miljöpartiet.
Grundlagsändring som ger EU mera makt.

2003
Regeringen skriver ned tillväxtprognosen.
Utrikesminister Anna Lindh mördas.
Fredrik Reinfeldt partiledare i Moderata samlingspartiet.
Ericsson uppvisar vinst för första gången på tre år.

2004
Håkan Syren efterträder Johan Hederstedt som ÖB.
Lars Ohly ny ledare för vänsterpartiet.
Göran Hägglund ny ledare för kristdemokraterna.
Statsminister Göran Persson besöker Brasilien och
upplyser om fördelarna med JA s.
Officersförbundet redovisar - liksom år 2000 - att
personalens förtroende minskar för försvarsmaktens
ledning.
Tio forskare vid FOI skriver 2004-06-15 till öB och före-
slår omprövning och ominriktning av N B F-satsningen.
Tio ledamöter av Kungliga Krigsvetenskapsakademiens
markoperativa avdelning riktar i två artiklar på
DNDebatt hård kritik mot regeringens anvisningar till
ös och mot innehållet i proposition 2004/05:5
Foi-forskaren Johan Tunberger föreslår - efter det
att propositionen lagts - att försvarsmakten läggs
ned; det bör bildas en ny militär organisation där den
operativa försvarseffekten får styra.
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Betydelsefulla aktörer
Göran Persson, statsminister 1996-2006; Leni Björklund,
försvarsminister 2002-2006; Håkan Juholt, ordförande i
försvarsberedningen 2001-2006, och Johan Hederstedt, ös
2000-2003.

Göran Persson var som statsminister en paradox. Han
hade en helt annan bakgrund och helt andra nätverk än
tidigare socialdemokratiska statsministrar. När han blev
finansminister 1994 hade han visserligen varit skolminis-
ter 1989-1991, men han hade liten erfarenhet av arbete i
partitoppen. Han saknade internationella erfarenheter av
vikt. Han hade skapat sin politiska plattform dels i unga år
i s su, dels som kommunalråd under fyra år i Katrineholm,
1985-1989. Han deltog inte i sitt partis tankesmedjor. Som
statsminister kom han i konflikt både med Lo och med sitt
partis starka grupperingar i Stockholm. Medan Olof Palme
ansåg att "Politik är att vilja" hävdade Persson att "Politik är
att nå resultat".

Göran Persson beundrade Gunnar Sträng för dennes
omsorg om "småfolket" och för dennes förmåga att avvisa
generalernas krav om högre försvarsanslag) Han delade
emellertid också Strängs känsla för nationalstatens värde
och han var motståndare till skilsmässan stat-kyrka som lag-
stadgades 1999 under hans tid som statsminister men som
han inte kunde förhindra.

Det finns många tecken på att Göran Persson trivdes bäst
tillsammans med politiker ur centerpartiet. Detta parti gäll-
de för att vara ett folkrörelseparti, vilket kunde tänkas vara
orsaken ti l l  den ömsesidiga uppskattningen. Men center-
partiets ledning hade sedan Thorbjörn Fälldin "lämnat
rodret" övergått till att odla en annan egenskap, nämligen

Svenning, 011e (zoos) Göran Persson och hans värld. Norstedts,
Stockholm, s.sio.
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pragmatism i syfte att nå kortsiktiga resultat. Det kan vara
ett motiv för att centerledarna Olof Johansson och Lennart
DaMus och statsministern Göran Persson gemensamt bidrog
till att folkförsvaret — som de enligt den teoretiska ideologin
borde ha stött — sköts i sank.

Göran Persson saknade inte insikter i  försvarsfrågan.
Partikamraterna Bengt Gustafsson, riksdagsman och för-
svarsutredare under 1970-talet, landshövding i Söderman-
land 198o-199o, och 011e Svensson, chefredaktör för Folket
1959-1978, riksdagsman 1969-1991, förklarade den tra-
ditionella socialdemokratiska försvarspolitiken för Göran
Persson. Den omvittnade fattningsförmåga som denne ägde
gör det sannolikt att han uppfattade "läxan".

Men frågan är om han inte hade inhämtat mera använd-
bara erfarenheter på Södermanlands regemente ( r  io) i
Strängnäs. Göran Persson gjorde grundutbildning där som
handräckningsvärnpliktig, bland annat som vakt i  Östra
militärområdesstabens reception. Han lärde sig snabbt
alla föreskrifter som var förenade med detta ämbete. Om
en överste inte visade tillbörlig respekt för vakten fick han
skynda sig upp till generalen så att inte vakten hann före med
en anmälan om det som hade passerat. Persson valdes till de
värnpliktigas förtroendeman och han förde framgångsrika
förhandlingar med regementschefen om de värnpliktigas
tjänstgöring och villkor.

Försvaret var uppenbarligen ingen stor fråga för stats-
minister Göran Persson någon gång under hans tioåriga
ämbetsperiod — trots att mycket stora förändringar genom-
fördes. Han nämner en säkerhetspolitisk fråga med för-
svarspolitisk anknytning: gasledningen Nordstream. Han är
emot den, av säkerhetspolitiska skäl.2 Försvarsfrågan nämns

2 Fichtelius, Erik ( zoo7)Aldrig ensam, alltid ensam. Norstedts,
Stockholm, s. 214.
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ytterst få gånger i de böcker som skrivits om honom. Han
nämner visserligen att han gjort upp med andra partier om
försvaret men aldrig vad uppgörelsen innebar.

Förklaringen syns vara att han nådde de resultat som han
ville nå utan direkta egna ansträngningar. De gamla social-
demokratiska bindningarna ti l l  flygindustrin och Wallen-
bergsfären gällde, han fick parlamentariskt stöd för detta av
centerpartiet och han desavouerade enkelt de som kämpade
för folkförsvaret, t.ex. försvarsminister Thage G. Peterson.
Resten skötte beskäftiga försvarspolitiker och överbefälhava-
re. Göran Persson var en framgångsrik politisk taktiker med
fruktan som vapen. Majgull Axelsson ger en lätt identifierbar
bild av honom i boken Den jag aldrig vara: "Fruktan var hans
område, det enda revir där han kan röra sig lika självklart och
smidigt som ett kattdjur."

Svenska Dagbladet skrev i februari 1998 om statsministern
i serien "Maktens män": "Göran Perssons ledarstil skapar
rädsla och osäkerhet. Han uppfattas som en bufflig besser-
wisser. Bildt, som vi granskade förra söndagen, och Persson
må vara olika på många sätt, Men deras sätt att leda sina
partier får samma resultat. Debatten tystnar och återväxten
av nya ideer riskerar att gå förlorad."4

Sverige skulle i de omvälvande åren efter det kalla kriget
ha behövt en statsman för att klara ut den sedan länge
misskötta försvarsfrågan. Men man fick dessvärre den kort-
siktige taktikern Göran Persson som den ytterst bestäm-
mande i denna fråga.

Leni Björklund, född 1944, blev filosofie kandidat vid
Uppsala universitet. Hon var heltidspolitiker 1974-1989.
Det innebar bland annat att hon var kommunalråd i Järfälla
1977-1979, oppositionsråd i  Stockholms läns landsting
3 Axelsson, Majgull ( 2004) Den jag aldrig var. Prisma, Stockholm, s. 171.
4 Svenska Dagbladet 1998-02-01.
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1980-1986, landstingsråd för hälso- och sjukvård 1986-1988,
finanslandstingsråd 1989. Hon var verkställande direktör i
SPRI 1989-1999 samt generalsekreterare i Svenska kyrkan
1999-2002.

Leni Björklund ingick 1982 i den arbetsgrupp inom det
socialdemokratiska partiet som under Ingvar Carlssons led-
ning utarbetade riktlinjer för den ekonomiska politiken efter
maktövertagandet. I  gruppen ingick även Kjell-Olof Feldt
och Rune Molin. Sekretariatet bestod av Per-Olof Edin, Odd
Engström, Anne-Marie Lindgren och Erik Åsbrink.

När Leni Björklund blev försvarsminister år 2002 till-
hörde hon utan tvekan den "politiska adeln", dock föga känd
utanför denna krets. I början av sin tid som försvarsminister,
dvs. hösten 2002, framträdde hon i medierna som en karsk
och självständig minister. Det faktum att hon inte hade
någon erfarenhet av den militära delen av totalförsvaret såg
hon närmast som en fördel; hon kom utifrån och hon kunde
se med friska ögon på det kostsamma militära försvaret. Hon
skulle inte låta sig styras av försvaret och dess experter.' Hon
tog resolut öa Johan Hederstedt i örat, sedan denne enligt
Dagens Nyheter velat skicka svensk trupp till Irak för att strida
i första linjen tillsammans med amerikanska förband.6

Det dröjde emellertid inte länge förrän Leni Björklunds
självständighet i  fråga om den pågående ominriktningen
försvann. Redan vid Sälenkonferensen i januari 2003 hade
hon lagt sig till med samma vokabulär som föregångaren
Björn von Sydow, et3 Owe Wiktorin och den senares strate-
ger använde sig av. Hon desavouerade folkförsvarets försva-
rare Thage G. Peterson, som inte insett vilket inflytande de
som ville lägga ner värnplikten hade på henne.

Leni Björklund blev, trots ställvis karska uttalanden, ett
5 Dagens Nyheter 2002-12-03.
6 Dagens Nyheter 2003-01-22.
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lydigt verktyg för den ominriktning som bar förre ös Owe
Wiktorins signum och som styrdes av de särintressen som
fick inflytande med dennes goda minne. Hon visade en glad
uppsyn vid sina truppbesök.

Håkan Juholt, riksdagsledamot från 1994, ledamot i för-
svarsberedningar 1996-2009, ordförande 2001-2006. Han
valdes 2011-03-26, det vill säga cirka två år efter slutet på
den period som denna bok avhandlar, till ordförande i soci-
aldemokratiska arbetarpartiet. Presentationen nedan byg-
ger på utsagor av och om Juholt i dennes roll som ledamot
under lång tid ordförande i försvarsberedningar.

Juholt var framgångsrik som partipolitiker. Som för-
svarspolitiker bidrog Juholt starkt till att försvarspolitiken
stagnerade i  ett låst mönster. Han ville inte inse att det
säkerhetspolitiska läge och den hotbild som rådde i  mit-
ten av 1990-talet förändrades efter sekelskiftet till följd av
Rysslands ambitioner att återta stormaktsinflytande, i sin
tur beroende på dess växande ekonomiska styrka. Juholt
gjorde ingen hemlighet av att han drastiskt ville minska
försvarsmaktens inflytande över landets försvarsplanering.
Han ansåg att det beprövade totalförsvaret dominerades
av försvarsmakten. Han ville skapa ett samhällsförsvar, där
det militära försvaret spelade en underordnad roll. I avväg-
ningen mellan nationellt försvar och internationella insatser
satsade Juholt på det sistnämnda.

Juholt använde främst två metoder för att bryta ned det
militära försvaret. Minska försvarsanslaget. Han använde med
förkärlek samma metod som ÖB Nils Swedlund hade använt
på sin tid, det vill säga på 1950-talet, dock i omvänt syfte:
jämförelser med andra länders försvarsbudgetar. Swedlund
hade med rätta kritiserats för detta av socialdemokraterna
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Ulla Lindström' och Kaj Björk.8 Juholt har aldrig avslöjat
någon insikt om att ett strategiskt bedömande erfordras som
grund för ett hållfast försvarsbeslut.

Nedvärdera den militära ledningen
I sina debattartiklar tillvitade han generalerna oförmåga
att påverka försvarsutvecklingen positivt. En vilja att "köra
över ös" var mestadels illa dold. Å andra sidan utnyttjade
han karriärgeneralernas (Kihl, Moore) utsagor om minskat
eller obefintligt militärt hot mot Sverige i sin vinkling av det
säkerhetspolitiska läget.

I försvarsberedningen var det Juholt som bestämde. I
Ds 2003:8 skriver Gunnar Hökmark (M), som var ledamot
av beredningen: "... men vill för klarhetens skull tydliggöra
att de slutliga formuleringarna och bedömningarna är ord-
förandens, om än efter en mycket allsidig och öppen diskus-
sion präglad av stort tillmötesgående ... Men nog framgår
det vem som bestämde!"

Juholt saknade helhetssyn på försvarsfrågan. Han nämn-
de till exempel aldrig ms-projektets inflytande på balansen
i försvarsekonomin. Han var övertygad om försvarsbered-
ningarnas — under hans ledning — positiva betydelse och han
bannade statsminister Fredrik Reinfeldt för att regeringen
hindrade försvarsberedningens arbete.9

Håkan Juholt uppträdde från sekelskiftet mycket självsä-
kert i försvarsfrågan, i likhet med vad ös Owe Wiktorin hade
gjort under sin tid. Men det var lånta fjädrar. Ingen av de två
hade kunnat ta sig de friheter som de gjorde utan stöd av den
som verkligen bestämde, statsminister Göran Persson.

7 Lindström, Ulla (1969)1 regeringen: ur min politiska dagbok 1954-1959.
Bonniers, Stockholm.

8 Ti d e n  nr 10/1954.
9 Svenska Dagbladet 2009-06-12.
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Johan Hederstedt blev ÖB 200o-07-01. Han såg ut att ha
kommit till "dukat bord". I varje fall trodde han det själv.
"Jag tror på riksdagens hårdbantade försvarsmakt." Det
skrev han på Brännpunkt i Svenska Dagbladet samma dag som
han tillträdde som ÖB. Det var en olycklig start.

Hederstedts korta ämbetsperiod kom att  präglas av
tillkortakommanden, intern maktkamp och ständiga eko-
nomiska kriser. Orsakerna til l detta grundlades i  starten.
Hederstedts trosbekännelse till riksdagens, av ÖB Wiktorin
utformade, försvarslösning avslöjade att den nye ÖB inte
insåg vilket bräckligt arv han fått. Han gjorde sig vidare så
bunden vid detta att han svårligen kunde göra något för
att vrida ominriktningen rätt. Han kunde inte ens genom-
föra Wiktorins id&r på av denne avsett sätt. Efterträdaren
Håkan Syren underkände Hederstedts planer inför FB 04
och krävde en snabbare och mer konsekvent ominriktning.

Johan Hederstedts karriär före sekelskiftet vittnade inte
om att han var en ös-kandidat. Han blev 1966, vid 23 års
ålder, officer vid Älvsborgs regemente i Borås. Under trupp-
karriären, som avslutades med att han var brigadchef vid
Livgardet 1988-1993 och chef för Västra armsfördelningen
1993-1996, gjorde han sig känd som en balanserad, trygg
och stabil officer, utan högre ambitioner.

Som generalstabsofficer under ett tiotal år tillhörde han
inte generalstabskårens toppskikt. Ett annat tecken på att
han inte tillhörde "påläggskalvarna" var att han inte blev
invald i Krigsvetenskapsakademien förrän 1998, dvs. endast
två år innan han blev ös.

Hederstedt skrev ett uppmärksammat arbete före sin
utnämning till ö B. Det var en skrift utgiven av Försvars-
departementet 1998, under den tid Hederstedt var försvars-
minister Björn von Sydows militäre rådgivare. Titeln var
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Internationalisera försvareal° Han föreslog bland annat att
alla krigsförband skulle kunna insättas i internationella ope-
rationer, en ur såväl juridisk som praktisk synvinkel orealis-
tisk tanke i en värnpliktsbaserad försvarsmakt. Skriften blev
inkörsporten till Johan Hederstedts kortvariga tid i maktens
centrum och mediebelysning men samtidigt en av grunder-
na till ett framtida rykte som en mindre framgångsrik ös.

Försvarsminister von Sydow och ös Wiktorin fann att
Hederstedt var ett lämpligt verktyg i  deras propaganda
för ominriktning: han begrep förmodligen inte projektets
svagheter och konsekvenser, men var ändock beredd att
stå som militär garant för detta. Han skulle bli en lydig ÖB
som inte krånglade. Han hade som chef för högkvarterets
internationella insatsledning 1996-1998 och som stabschef i
den stora NATO-övningen Co-operative Guard visat förmåga
i internationell stabstjänst.

Försvarsminister Björn von Sydow försäkrade i riksdagen
att Johan Hederstedt ägde djup demokratisk och konstitu-
tionell kunskap, fördjupad genom tjänstgöring i regerings-
kansliet. Hederstedt hade enligt von Sydow stor operativ
erfarenhet och han hade alla förutsättningar och egenskaper
som behövs för att utöva ett ledarskap i den försvarsmakt
som nu genomgår stora förändringar." Detta minister-
omdöme hjälpte inte Johan Hederstedt. Svenska Dagbladet
gav honom detta omdöme: "Äntligen en positiv försvarsny-
het! D e t  lustiga levernet har överskuggat Hederstedts
verkliga misslyckande: han lämnar efter sig ett försvar som
gjorts stridsodugligt och ett nytt som inte är stridsdugligt."'2

1 o Hederstedt, Johan (1998) Internationalisera fotsvaret!
Försvarsdepartementet, Stockholm.

11 Riksdagens protokoll 2001/02:41, S. 159-
12 Svenska Dagbladet 2003-11-05.
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Bedömningar, förslag och debatt

Säkerhetspolitik och hotbilder

Försvarsberedningen lämnade under perioden fem rap-
porter." Beredningens bedömning av Sveriges säkerhets-
politiska läge var hela tiden positiv: "grundläggande positivt
läge". Utvidgningen av EU och NATO var en positiv föränd-
ring. Baltikum blev integrerat i den europeiska säkerhetspo-
litiska samordningen.

Utvecklingen under perioden angavs ha bekräftat bered-
ningens tidigare slutsatser. Sveriges säkerhet stärks med
ökad europisk integration. Militärt väpnat angrepp enskilt
mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid.
Däremot kan militära incidenter inte uteslutas, inte heller att
ett mot Sveriges frihet och självständighet riktat hot skulle
kunna uppstå i framtiden. Sverige bör därför upprätthålla en
grundläggande försvarsförmåga och behålla en större volym
förband än vad den direkta militära hotbilden mot Sverige
kräver." Beredningarna ville att vår militära alliansfrihet
skulle bibehållas. Ledamöterna ur vänster- och miljöpartierna
reserverade sig regelmässigt mot majoritetens i enligt deras
mening alltför NATO-vänliga formuleringar i rapporterna.

Försvarspropositioner
Regeringen lämnade två försvarspropositioner under perio-
den: Proposition 2001/02:10, daterad 2001-09-26, samt
proposition 2004/05:5, 2004-09-23. Regeringens bedöm-
ningar i dessa propositioner grundades i allt väsentligt på
försvarsberedningarnas rapporter. Regeringen hävdade att
säkerhetsbegreppet hade vidgats. I  globaliseringens och
internationaliseringens spår ökar det ömsesidiga beroendet
13 D s  2001:14, Ds 2oo 1:44, Ds 2003:8, Ds 2003:34 och Ds 2004:30.
14 D s  2004:30, s. 13.
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mellan folk, organisationer och länder. Samtidigt ökar sår-
barheten i det moderna samhället. Detta har på ett skräm-
mande sätt blivit tydligt genom terroristangreppet mot
USA i i  september 2001.15 Genom att stärka vår förmåga
att delta i internationellt arbete och krishanteringsinsatser
stärks internationell fred och säkerhet för Sverige, EU och
vår omvärld."

ÖB och högkvarteret
Efter 1998 fick inte ös/försvarsmakten lämna något säker-
hetspolitiskt underlag direkt till regeringen. I Försvarsmaktens
underlag till den säkerhetspolitiska kontrollstationen 1999, date-
rat 1998-10-12 och riktat direkt ti l l regeringen, fanns ett
kapitel benämnt "Militär utveckling i  omvärlden".17 Det
var det sista direkta ös-inlägget.

Det hindrade inte ös och dennes stabsofficerare från
att via massmedierna framföra säkerhetspolitiska värde-
ringar. ÖB Johan Hederstedt skrev på DN Debatt 2003-12-
17 under rubriken "Allt högre pris för vårt nej till NATO".
Han framhöll bland annat följande: Det bl ir  svårt för
Sverige att få fullvärdigt inflytande i EU:S gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitik om vi står utanför NATO.
Den tid är förbi när små länder självständigt kunde upp-
rätthålla allsidiga och moderna försvarsmakter med den
bredd som hittills präglat den svenska försvarsmakten."

is Proposition 2001/02:10, s.17.
16 Proposition 2004/05:5, 5.1.
17 Försvarsmaktens underlag till den säkerhetspolitiska kontrollstationen 1999,

s. 20-24.
18 Kommentar: den sista punkten i Hederstedts artikel avslöjar en svag

sida i försvarsmaktens interna information och historieutbildning. Han
låter påskina att det funnits en tid då Sverige kunnat upprätthålla ett
självständigt försvar, ett försvar "utan luckor". Det är en myt med röt-
ter i F B 48. Mytens syfte var att motivera en alliansfri säkerhetspolitik.
Den utnyttjades av militärledning och försvarsindustrin för att behålla
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När Hederstedts argument för NATO-anslutning inte
vann gehör officiellt hos politikerna strävade han efter att
åstadkomma ett faktiskt beroende av NATO. Försvarsmakten
anpassade sina lednings- och stabsrutiner efter NATO:S.
ÖB drev på för att svenska förband skulle få delta i NATO:S
övningar. Han konstaterade belåtet att svensk trupp hade
deltagit i  NATO-övningen Strong Resolve i  Polen och att
övningen var en fredsframtvingande operation." Men han
ville gå ännu längre. När USA förberedde anfallet mot Irak
vintern 2003 ville han skicka svenska "blod- och köttför-
band" till Irak för att strida och ta stora risker i den främsta
stridslinjen.2° "Vi ville komma in i Afghanistan så fort som
möjligt."

Hederstedts stabsgeneraler försökte liksom ös själv
genom försvarspolitiska åtgärder påverka säkerhetspoliti-
ken. Johan Kihl och Göran Gunnarsson gick som framgått
ovan rakt på sak till skillnad från Hederstedt. Vid ett möte i
Krigsvetenskapsakademien i oktober år 2000 varnade de för
utvidgning av NATO till Baltikum. "En utvidgning skulle
sannolikt påverka de bräckliga ryska reformerna negativt,
uppfattas som en aggressiv handling och som ett misstroen-
de mot Rysslands ambition att utvecklas till en demokratisk
stat.22 De två generalerna utsattes för hård kritik. ös Johan
Hederstedt tvingades ta avstånd från deras uttalanden.23

den försvarsmaktsstruktur som de byggt upp under beredskapsåren.
Ironiskt nog var myten intellektuellt punkterad redan före Fe 48, av
öa Helge Jung i dennes strategiska bedömande i öa 47. Men detta för-
trängdes inom krigsmakten/försvarsmakten. Hederstedt var inte den
ende som villfördes av myten. Jag själv genomskådade den inte fullt ut
förrän efter min pensionering 1988./CBj

19 Försvarets Forum 2/2002.
2 0  D a g e n s  N y h e t e r  2 0 0 3 - 0 1 - 2 2 .

21 Johan Hederstedt i Fokus 12-18 februari 2010.
22 Svenska Dagbladet 2000-10-19.
23 Svenska Dagbladet z000-io-28.
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Deras tilltag gick i massmediekretsar under benämningen
"generalblamagen".

Varför denna uppståndelse? Det blev ingen uppståndelse
knappt fyra år tidigare när ös Owe Wiktorin varnade för
en NATO-utvidgning till Baltikum, med samma motiv som
Kihl och Gunnarsson framförde år z000. Wiktorins uttalan-
de fördömdes visserligen av moderaterna, men försvarsmi-
nister Thage G. Peterson sade sig dela öB:s farhågor.24 Man
kan inte utesluta att både regeringen och ös fruktade för att
en NATO-utvidgning skulle väcka frågan om JAs-projektets
framtid. Delserie 3 av JAS var visserligen antagen i FB 96,
men dess innehåll var i januari 1997 inte fastställt."

Totalförsvarets forskningsinstitut (Fol)
FOI gav i november 2002 ut en skrift med titeln Strategi för
det oväntade. Skriften behandlas närmare i avsnittet "Struk-
tur och organisation" nedan. Här refereras endast skriftens
säkerhetspolitiska budskap, i korthet. De största riskerna för
strategiska utmaningar mot Sverige eller svenska intressen
är förbundna med Sveriges alltmer aktiva roll i den europe-
iska säkerhetsprocessen. Särskilt pekades på möjligheterna
av en "malströmsutveckling"; exempelvis att Sverige och
andra stater ingriper i en kris med stark dynamik som för-
djupas i flera steg så att de ursprungliga förutsättningarna i
grunden förändras. Våldsamma trendbrott utan förvarning
— "rupturer" — kan också inträffa.

24 Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 1997-01-24.
25 "På  militärt håll tycks man aldrig ha förstått att utan neutralite-

ten skulle Sverige aldrig ha haft ett av Europas största flygvapen."
Professor Alf W. Johansson i Dagens Nyheter, kulturessä 2002-08-28.
Kommentar: kanske rätt i allmänhet men ett förefaller säkert: Owe
Wiktorin förstod sammanhanget./CBj
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Fristående opinionsbildare

Det förekom en mycket livlig opinionsbildning under perio-
den men den gällde försvarspolitiken, främst nedläggningar
av förband i grundorganisationen. Säkerhetspolitik debat-
terades främst av några akademiker och journalister.

Professor Sverker Gustavsson skrev en artikel i Svenska
Dagbladet med rubriken "Regeringen säljer ut  landet".26
Regeringen hade i  proposition 2001/02:72 föreslagit att
överlåtelse av befogenheter till EU även skulle omfatta frå-
gor om bland annat militär och polis. Varför?

Niklas Ekdal skrev i Dagens Nyheter27 att de två utred-
ningar om vår säkerhetspolitik som publicerats, s ou 1994:11
(Gösta Gunnarsson) och sou 2002:108 (Rolf Ekais) visar
att svenska folket blivit grundlurat. Statsmakterna har valt
det sämsta från två världar: inga säkerhetsgarantier i väst,
inget förtroende i öst.

Sammanfattning av säkerhetspolitisk
debatt under åren 20 - 2 0  5

Samsynen mellan de politiska partierna om säkerhetspoli-
tiken befästes. Sveriges säkerhet borde vila på gemenskap
och samarbete med andra länder. Endast några få politiker
och statsvetare protesterade. Varken ös eller några politiker
klarade ut förutsättningarna för eller konsekvenserna av
(den i allmänna ordalag skisserade) säkerhetspolitiken. Av
de större tidningarna var det endast Dagens Nyheter som
pekade på glappet mellan säkerhetspolitiska ambitioner och
försvarspolitiska realiteter.28 Intresset för säkerhetspolitik
under perioden måste betecknas som mycket begränsat.
Enligt min mening var detta en direkt följd av att ös Owe

26 Svenska Dagbladet 2002-01-13.
27  D a g e n s  N y h e t e r  2 0 0 2 - 1 2 - 2 2 .

28 "Utan tanke på säkerhetspolitiken", ledare i Dagens Nyheter 2004-12-17.
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Wiktorin med försvarsminister Björn von Sydows goda
minne "lade en våt fi lt" över debatten under föregående
period.

Försvarsmaktens struktur och organisation
ös hade 1999-05-19 preciserat — i organisatoriska termer
— innebörden för krigsorganisationen av den ominrikt-
ning som han hade föreslagit 1998-10-12. Ett halvår senare
(1999-10-20) redovisades konsekvenserna för grundorga-
nisationen av ominriktningen.29 Dessa förslag innebar en
dramatisk strukturförändring, bort från ett för existensför-
svar organiserat invasionsförsvar till ett insatsförsvar med
mycket begränsade nationella uppgifter.

I full enlighet med "ÖB 941208" föreslog Owe Wiktorin
att markstridskrafterna — inklusive de för territoriellt försvar
avsedda — skulle skäras ned kraftigt medan flygstridskrafterna
vidmakthölls i relativt stor omfattning. Denna omstrukturering
innebar en försvarsmaktsorganisation i stort enligt följande:

• en  krigsorganisation omfattande bland annat 6 armebri-
gadledningar, 16 insatsbataljoner, 6 korvetter, 9 ubåtar
(under ett år, därefter 5), 3 JAs-divisioner (år 2000, ökar
till 8 år 2004).3°

• e n  grundorganisation omfattande bland annat 6 armsre-
gementen, 7 utbildningsförband/kårer i armen, 2
ytstridsflottiljer, 1 ubåtsflottilj, 2 kustartilleriregementen
och 5 flygflottiljer.31

29 Försvarsdepartementet/Försvarsmakten 1999-10-20, Ny grundorganisa-
tion f6rsvarsmakten.

30 Förslag till framtida struktur för försvarsmakten, 1999-05-19, s. 48-50.
35 Rapport från den för försvarsdepartementet och försvarsmakten

gemensamma Arbetsgruppen för grundorganisationsförändringar inom
försvarsmakten, 1999-10-20, s. 5-7..
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I samband med det militärledningsmöte där ös-skrivelsen
i maj 1999 behandlades framförde de tre generalinspektö-
rerna och de tre militärbefälhavarna avvikande meningar
angående iffnks förslag till krigsorganisation. Den vore för
liten. Men det var inget samlat förslag, var och en talade för
sin försvarsgren.

Under resten av perioden till och med 2004 hade inte
ÖB samma möjlighet som tidigare att direkt till regeringen
föreslå några organisationsförändringar, än mindre några
strukturförändringar. ÖB var hänvisad till att lämna sina för-
slag i de årliga budgetanvisningarna (Bu), men när de nådde
regeringen hade denna redan fått Försvarsberedningens
förslag i samma ämne. ÖB kom därmed i efterhand.

Inför FB 04 hade ös försökt ta initiativet. I budgetunder-
lag för år 2004, BU 04, hade ÖB begärt att få handlingsfrihet
att planera för krigs-och grundorganisationens utveckling
enligt "målbild z".32 Innebörden av denna målbild framgår
av rapport 7 av perspektivplaneringen, daterad 2003-02-28.
Sammanfattningsvis angavs följande:33 Målbildsinriktning
z innebär lika stor betoning på internationella insatser som
på nationell krishantering. Det förutsätts relativ stabilitet
i vårt närområde i närtid, medan hot om väpnade angrepp
ej helt kan uteslutas i ett längre tidsperspektiv. Den fort-
satta utvecklingen av försvarsmakten bör inriktas mot en
ny struktur och indelning enligt principen insatsförband,
grundorganisation och förstärkningsorganisation.

Försvarsmakten dimensioneras för att kunna delta i
fredsframtvingande operationer. Internationell förmåga
prioriteras och utgör en medelstor del av de totala resur-

32 Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2004 med Särskilda redovis-
ningar, 2003-02-28, S. 3.

33 Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003, Rapport 7, 2003-
02-28 , S. 107-112..
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serna. Sammanlagda personalmängden i insatsorganisatio-
nen är drygt 11 oo 0, varav 2 500 officerare. 5 5oo värnplik-
tiga grundutbildas årligen. Den totala mängden officerare i
grundorganisationen blir 12 500.

ös fick inte den begärda handlingsfriheten att planera
insats-och grundorganisationens utveckling mot målbild z.
I regeringens Planeringsanvisningar för försvarsmaktens budget-
underlag för 2006 inför 2004 års försvarsbeslut, i juni 2003, gavs
i flera avseenden en annan inriktning än den av ÖB i BU 04
föreslagna. I  stället hänvisades t i l l  försvarsberedningens
rapport Vårt militära försvar - vilja och vägval" som hade re-
dovisats samma månad.

Denna rapport innehöll främst allmänna anvisningar.
Det borde finnas en samlad nationell strategi, angavs
det. Försvarsberedningen gav emellertid inget övertygande
exempel på vad en samlad strategi borde innehålla, ej hel-
ler något förslag om vem som skulle utarbeta en sådan.
Försvarsmaktens huvuduppgift borde förenklas till att "kun-
na genomföra väpnad strid", såväl nationellt som interna-
tionellt.

Texten är i  övrigt inte heller präglad av klarhet. I  ett
tolvsidigt dokument lyckas regeringen få in orden "för-
svarsmakten skall ... "  84 gånger och uppmaningen "för-
svarsmakten bör ... " 2 gånger. Skenbart ger detta ÖB stor
handlingsfrihet att tolka innebörden, men i själva verket ger
det regeringen makt att underkänna tiB:s budgetunderlag
på valfritt sätt.

Helt klart var egentligen endast att försvarsmakten skulle
redovisa planering i 4 olika ekonomiska nivåer: 40,1 mil-
jarder per år, +3 miljarder, -3 miljarder och -6 miljarder. I
Försvarsmaktens Budgetunderlag för dr 2005 med Särskilda redo-

34 Ds2o03:34-
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visningar" anmälde ös inledningsvis att förutsättningarna
för att föreslå en långsiktigt hållbar lösning inte förelåg.36

ÖB anmälde vidare att den tidigare anmälda obalan-
sen motsvarade ett resurstillskott på i  storleksordningen
5-6 miljarder per år om försvarsmakten skall genomföra
verksamhet 2005-2007 enligt intentionerna i FB 01 och i
enlighet med beslut tagna efter Fs oz. ÖB förutsatte att
anslagssparandet från år 2004 kan utnyttjas för art finan-
siera verksamheten under år zoos -  en helt avgörande
förutsättning för försvarsmaktens möjligheter att realisera
genomförandet av nästa försvarsbeslut. BU 05/SR grundar
sig på regeringens planeringsanvisningar från den 26 juni
2003, som - väl att märka - inte innehöll anvisningar för
utveckling av en snabbinsatsförmåga enligt föreliggande
su-koncept (NBG 08).37

Underlaget till FB 04 förefaller att ha "åkt upp och
ned i  stupröret" innan regeringen/försvarsminister Leni
Björklund "satte ned foten" i  och med att proposition
2004/05:5 signerades. Någon tid för remisser gavs inte.

35 Försvarsmaktens Budgetunderlag för år zoos med Särskilda redovis-
ningar (Bu 05/sR), Hkv 2004-02-27, 23 383: 62995, SA.

36 Kommentar: det förefaller vara en helt logisk slutsats, mot bakgrund av
de vaga anvisningar han fått./CBj

37 Kommentar: Regeringen hade inte tillräckligt underlag för att skriva en
-  ens någorlunda - trovärdig proposition inför FB 04 i och med att den
fått Bu o5/s R. Hur saken löstes framgår av proposition 2004/05:5, s.9:
"Försvarsmakten överlämnade i sitt budgetunderlag för 2005 redovis-
ningar och förslag i enlighet med planeringsanvisningarna. Underlaget
har kompletterats ett flertal gånger " .  Försvarsdepartementets
arkiv redovisar ett tjugotal dokument från högkvarteret under tiden
september zoo; till april 2004. Rimligen har försvarsdepartementet
deltagit i meningsutbytet, främst muntligen. Ett mycket nära samar-
bete etablerades när det gäller grundorganisationen. Den bereddes av
en arbetsgrupp bestående av tre tjänstemän ur försvarsdepartementet
och tre officerare ur högkvarteret. Arbetsgruppens slutsatser skrevs in
direkt i propositionen, gruppens slutrapport är daterad samma dag som
propositionen./CBj

138



3.Juholt tar befälet

Den tunga kritik som under perioden riktades mot omin-
riktningen, inklusive förarbetet till FB 04, hade aktörerna i
"stupröret" inte förmåga eller vilja att ta till sig.

Regeringens förslag i september 2004
Regeringen föreslog bland annat följande i propositionerna
2004/05:5 och 2004/05:43:

• försvarsmakten skall utveckla ett modernt, flexibelt
och användbart insatsförsvar med hög tillgänglig-
het. Tonvikten skall ligga på operativ förmåga i närtid.
Förmåga till internationella insatser skall öka såväl kvanti-
tativt som kvalitativt."

• de  förändrade kraven på operativ förmåga får en rad kon-
sekvenser för utformningen av försvarsmakten. Kravet på
att först efter allvarlig och varaktig försämrad omvärlds-
utveckling och efter successiva beslut kunna möta mer
omfattande militära operationer gör att antalet förband i
insatsorganisationen kan minska betydligt jämfört med i
dag.39

• försvarsmakten skall utveckla ett svenskt bidrag till en
multinationell snabbinsatsstyrka under svensk ledning
som en del av EU:s snabbinsatsförmåga.4° Regeringen
föreslog att försvarsmakten skall ha förmåga att samtidigt
leda och genomföra två insatser av bataljonsstorlek och
ytterligare tre insatser med mindre förbandsenheter. I
den slutliga bedömningen av vilka och hur många mili-
tära fredsfrämjande insatser som Sverige skall bidra med
måste hänsyn tas till politiska och ekonomiska faktorer.

38 Proposi t ion 2004/05:5, s.41.
39 Proposi t ion 2004/05:5,5.45.
40 Kommentar: ny uppgift, inte nämnd i regeringens anvisningar 2003./CBj
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• en  inriktning av insatsorganisationen år zoo8 med bland
annat följande förband: 8 mekaniserade bataljoner,
sammanlagt 11 stödjande bataljoner ur armen (hau-
bits - ingenjör- etc.) 6o hemvärnsbataljoner, 4 ubåtar, 7
stridsfartyg, 1 amfibiebataljon, 4 JA s-divisioner samt 2
flygbasbataljoner.

Regeringen föreslog beträffande grundorganisationen att:

• regeringen, inte riksdagen, skulle fatta beslut om grund-
organisationen.

• 16  enheter skulle läggas ned, däribland 3 större armsre-
gementen och K 4 i Arvidsjaur, i ytstridsflottilj, 1 amfibi-
eregemente och i flygflottilj.

• 7  militärdistriktsgrupper och 4 bataljoner ur armens
stödtruppslag skulle läggas ned.4'

Kritiska röster
Kritiska röster mot den officiella hanteringen av ominrikt-
ningen och mot regeringsförslagen kom paradoxalt nog från
de båda överbefälhavare som var verksamma under perio-
den. De tyckte att ominriktningen gick för långsamt.

ÖB Johan Hederstedt skrev på DN Debatt och föreslog
att försvarsmakten skulle få kontraktsanställa nyutbildade
soldater.42 Han hade givetvis insett att "det nya försva-
ret" med dess betoning av fredsframtvingande interna-
tionella insatser krävde en annan personalförsörjning.
Värnpliktssystemet kunde inte uppfylla de nya kraven, men
det hade han inte lyckats övertyga sin försvarsminister
Björn von Sydow om. Hederstedt vädjade därför i  den
öppna debatten om hjälp.
41 Proposition 2004/05:5, s.136.
42 D N  Debatt 2002-12-05.
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ÖB Håkan Syren fann vid sitt tillträde som ÖB vid års-
skiftet 2003/04 att regeringen i  sina tidigare anvisningar
inför FE 04 i väsentliga avseenden underskattat behoven av
ändrad inriktning. Syren gick inte ut i massmedierna, men
han protesterade direkt, i särskild skrivelse till regeringen.
Ingen av de två överbefälhavarna fick gehör i FB 04. I propo-
sition 2004/05:5, s. 78, erkändes visserligen att personalför-
sörjningsfrågorna är centrala för försvarsreformen men att
personalförsörjningen även fortsättningsvis bör grundas på
totalförsvarsplikt. I vaga ordalag nämndes att rekryteringen
till förband för internationella insatser till så stor del som
möjligt grundas på frivillighet. Några konkreta anvisningar
hur detta önskemål skulle samordnas med totalförsvarsplik-
ten gavs inte.

När regeringen överlämnade propositionen till riksdagen
hade det gått fyra år sedan riksdagen fattat beslut om att
försvarsmakten skulle ha förmåga att delta i fredsframtving-
ande internationella operationer. Innebörden av detta för
personalförsörjningen hade klarlagts av brigadgeneralen
Michael Moore, en av "det nya försvarets" arkitekter", i en
intervju i  Dagens Nyheter redan 2000-03-29. När riksdag
och regering bestämde sig för att sätta upp internationella
bataljoner43 vittrade slutgiltigt grunden för värnplikten sön-
der, anförde Moore. När tiden för FB 04 närmade sig hade
det gått minst fyra år sedan Moore varnade för konsekven-
serna för värnplikten. Men regeringen hade fegt undvikit det
logiska valet: antingen nej till internationella förband med
de höga beredskapskrav som detta innebar eller ett klart ja
till yrkessoldater i internationella förband.

Kritik kom också inifrån försvarsmakten. Under perio-
den skrev ett antal officerare, varav huvuddelen var över-

43 Kommentar: vilket skedde i F B 99./CBj
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star i  aktiv tjänst, tre stora artiklar på DN Debatt. De var
mycket kritiska mot sättet att genomföra ominriktningen.
Artiklarna refereras nedan i  avsnittet "Försvarsministern,
ös och yttrandefriheten".

På DN Debatt skrev Per Wahlberg, förbundsordförande i
Officersförbundet, att det finns en växande förtroendeklyfta
mellan landets officerare och den militära och politiska
ledningen." Det visar en ny Sifo-undersökning. Det är inte
målet för ominriktningen utan medlen för att uppnå detta
som är problemet.

Den tyngst vägande kritiken under perioden kom emel-
lertid från Totalförsvarets forskningsinstitut (Foi). För-
svarsdepartementet hade kring sekelskiftet givit FOI i
uppdrag att göra en övergripande analys av totalförsvarets
operativa förmåga i  ett strategiskt perspektiv. En första
delrapport lämnades i november 2002, Strategi för det ovän-
tade.45 Denna delrapport fokuserade på tänkbara militära
utmaningar i relativ närtid ( < to år) som kan beröra Sverige
eller svenska intressen i  närområdet "v id en kris som
utvecklas ur nuvarande omvärldsläge" och att därvid belysa
vilka krav som begreppet grundläggande försvarsförmåga
kan ställa."

Av delrapporten i november 2002 framgår dels säkerhets-
politiska, dels försvarspolitiska slutsatser. De försvarspoli-
tiska slutsatserna innehöll bland annat att försvarsmakten
har 2002 större brister som bör avhjälpas med:

• operativt rörliga, stående förband bl.a. luftburen bataljon.

44 DNDebatt, 2000-07-25.
45 FOI:s rapport utarbetades av en arbetsgrupp under ledning av Johan

Tunberger. Projektet benämndes ror (Totalförsvarets Operativa
Förmåga).

46 Strategi för det oväntade, november 2002, S.2.
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• bättre skydd, bland annat för det sårbara flygvapnet.
• bättre robotbeväpning.
• lokalisering av tillgängliga förband som ger god

insatsberedskap för Stockholm och Gotland.
• bättre förmåga att bevaka skyddsvärda objekt.
• ständig ledningsberedskap.
• bättre legalt regelverk.

I februari 2004 återkom FOI med ytterligare en delrapport
i ämnet Strategi för det oväntade. Perspektivet i denna rap-
port hade vidgats till att omfatta försvarsmaktens roll vid
internationell kris- och konflikthantering samt nationell
anpassningsförmåga i ett längre tidsperspektiv.

Militärstrategisk handlingsfrihet, omedelbart såväl som på
längre sikt, till stöd för svensk säkerhetspolitik var studiens
ledmotiv. Omedelbart tillgänglig militär förmåga är grunden.

Arbetsgruppen föreslog en robust grundstrategi för att
motverka att malströmmar och/eller rupturer kullkastar
säkerhetspolitiska prognoser. Två utgångspunkter angavs.
För det första: Det går inte att återskapa den relativa styrka
och allsidiga förmåga som försvaret hade på 1960-talet. För
det andra. Det är knappast möjligt att Sverige skulle ställas
helt ensamt vid ett hot mot landets grundläggande intressen.
Den robusta grundstrategin skulle dels bidra till stabilitet i
vårt närområde, dels maximera svenskt inflytande på inter-
nationell kris- och konflikthantering.

Försvarsmakten angavs år 2004, sett i ett närområdesper-
spektiv, ha brister bland annat i fråga om såväl insatsbered-
skap som beväpning och ledningsförmåga.47

47 I  en not på 2.14 gjordes hänvisning till Thulstrup, Jörgen:
Försvarsmaktens utbildning, förbandsutveckling, förbandsomsättning,
beredskap och operativa förmåga - utvärdering av försvarsbesluten 2000 och
2001, Utredningar från riksdagen, 2003/2004: uRD 1, oktober 2003.
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Arbetsgruppen föreslog följande åtgärder för möjliggöra
en lösning med erforderlig förmåga inom realistiska ekono-
miska ramar:

• minska de långsiktiga materiella bindningarna.
• s l å  av på de teknologiska ambitionerna.
• Sverige bör ha en sådan nationell beredskap och opera-

tiv kapacitet att vi på ett strategiskt övertänkt sätt kan
hantera våldssituationer som skulle kunna uppstå mycket
snabbt och överraskande.

• därtill måste vi kunna reagera på förändringar i
omvärldssituationen genom att anpassa försvarsmaktens
styrka och beredskap.

• internationellt måste vi såväl i det korta som i det längre
perspektivet ha förmåga att i internationell militär sam-
verkan delta i den europeiska säkerhetspolitiska proces-
sen så att negativa förändringar inte uppstår, eller att de
minimeras.

• en  operativt fungerande kärna av omedelbart tillgängliga
stridskrafter är en förutsättning för erforderlig insatsbe-
redskap i närtid men också för anpassning till förändrade
lägen i framtiden och för internationella insatser.

Arbetsgruppen ville således lansera kärnförsvaret, som hade
varit aktuellt omkring 1990.48

48 Se här Eriksson, Erik Anders: Handlingsfrihet i försvaret, FOA Rapport,
c 10330 1990-09-15, ISSN 0247 och Roine Carlsson: "Satsa på begrän-
sat elitförsvar", AN Debatt 1991-06-14. När det gäller den insatsberedda
kärnan skrev Carlsson 1991 att "Denna "kärna" av förband ska klara
de uppgifter som ställs på den. Men den ska också vara så organiserad
an den kan växa i dimension om det säkerhetspolitiska läget förändras
och ställer andra krav på försvaret." Som framgått av kapitel 2 ovan
bekämpades tanken på ett kärnförsvar med anpassningsförmåga av
försvarsmakten. Den störde planeringen av ett försvar enligt principen
"ett försvar utan luckor".
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I Strategi för det oväntade klarläggs sambandet mellan
militär förmåga i närtid, i framtid och internationellt på ett
övertygande sätt, men försvarsmakten var inte mogen för
den drastiska strukturförvandling som ett genomförande av
den föreslagna reformen skulle ha medfört.

Arbetsgruppen betonade också betydelsen av kärnan i
ett annat betydelsefullt avseende, inte heller det beaktat i
förberedelserna för FB 04. Det gäller förmågan att ta emot
militärt bistånd utifrån. Sverige måste vara hjälpbart, det
vill säga vara kapabelt att skydda mottagandet av militära
förband utifrån tills dessa är insatsberedda.

Strategi för det oväntade var som framgått ovan en officiell
rapport. Det innebär krav på att språket går i de tonarter som
är officiellt korrekta. Projektledaren Johan Tunberger kunde
vara mera frispråkig i  artikeln med rubriken "Försvars-
makten måste läggas ned".49 Han skrev bland annat följande:
försvarsmakten måste läggas ned och en ny myndighet
organiseras därför att försvarsmakten vittrar sönder till ett
pris av 4o miljarder per år. Man kan tala om försnillning
av skattebetalarnas pengar. Försvarsmakten har förlorat sin
operativa förmåga. Strategi saknas. Kompromisser mellan
särintressen — mellan ett hungrigt försvarsindustriellt kom-
plex, ett militärkommunalt komplex med flera — resulterar
i en försvarsekonomi i  ständig gungning. Försvarsmakten
sätter själv försvarseffekten på undantag och den kan inte
rekonstruera sig själv. Lägg ned och börja om från början!

Mike Winnerstig, forskare vid FOI, skrev i  Expressen
2004-12-15, dvs. samma dag som riksdagen debatterade
propositionen 2004/05:5 och betänkandet 2004/05: FöU 4.
Rubrik och underrubrik: "Putins politik kräver att Sverige
rustar. Ett försvar som sover och en björn som vaknar".

49 DNDebatt  2004-09-26.
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Winnerstig framhöll bland annat att vi  håller på att
avskaffa territorialförsvaret, dvs. försvaret av Sveriges grän-
ser och fysiska territorium och i stället omforma försvaret till
en expeditionskår som kan delta i internationella operatio-
ner. Det är inte unikt för Sverige men det sker utan hänsyn
till vårt geopolitiska läge. Lägger vi ned det territoriella
försvaret och satsar på att omvandla försvarsmakten till en
expeditionskår i  internationell tjänst blir svensk militär
alliansfrihet omöjlig. Alliansfrihet förutsätter nämligen
handlingsfrihet i  form av förmåga att värna det egna ter-
ritoriet mot ett militärt angrepp. Vår förmåga till det senare
är i dag ytterligt begränsat och i en nära framtid kommer
den att vara obefintlig. Både den politiska eliten och, vilket
är mera originellt, den högsta militära ledningen, förnekar
emfatiskt möjligheten av återkomsten av ett ryskt hot i vårt
närområde, vare sig i morgon eller om tio år. Det kommer
att ta mer än tio år att återskapa ett territorialförsvar. De
risker som nu byggs in i försvarspolitiken kan därför vara
betydligt större än vad det politiska etablissemanget i dag
inser, enligt Winnerstig.

Kommentar till avsnittet "Struktur och organisation"
När perioden började hade riksdagen fattat beslut om en ny
försvarsmaktsstruktur. Beslutet var emellertid illa under-
byggt. Vad värre var: det låste försvarsmaktens utveckling i
en oåterkallelig och felaktig riktning — om den inte utsattes
för en djupgående analys och en därefter följande drastisk
förändring. Den politiska och militära försvarsledningen var
under perioden 2000-2004 oförmögen att göra en sådan
analys och den var handlingsförlamad i vad avser rationella
förbättringsåtgärder i den pågående ominriktningen.
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Synen på Försvarsmaktens funktion

Av avsnitten Bedömningar och Resultat i kapitel 2 framgår att
försvarsberedningarna och försvarspropositionerna under
föregående period strävat efter att förtydliga det mil i-
tära försvarets uppgifter. I Ds 2004: 3o hävdades det att viss
otydlighet fortfarande kvarstod. Beredningen föreslog att
det militära försvarets huvuduppgift skulle vara att kunna
genomföra väpnad strid. Regeringen biträdde förslagets°

Internationella insatser
Dec har framgått av kapitel 2 ovan att det var politikerna
som först prioriterade internationella insatser. Det skedde
redan under 1990-talets början och mitt. Orsaken var till en
början oklar. Efter ett tag klarnade bilden: "detta är inträ-
desbiljetten till EU, bekräftat av Carl Bildt".51

Den militära ledningen kom traskande patrullo, i slutet
av decenniet. Dåvarande rådgivaren Johan Hederstedt hos
försvarsminister Björn von Sydow verkar ha varit den förste
som såg möjligheterna att ge ett motiv för att bibehålla en
stor officerskader, trots att politikerna uppenbarligen hade
för avsikt att i de närmaste utplåna det nationella försvaret.
Hederstedt skrev 1998 — som tidigare nämnts — pamfletten
Internationalisera försvaret!

Försvarsberedningarna fortsatte under perioden att un-
derstryka betydelsen av internationella insatser och att
föreslå åtgärder för att underlätta sådana. I  Ds 2001:44,
daterad 2001-08-30, föreslogs att inriktningen på relativt
sett minskad vikt vid förmågan att möta väpnat angrepp mot
Sverige bör ligga fast." Insats av ytterligare marin — och
flygstridskrafter kan övervägas med en uthållighet av dessa

so Proposition 2004/05:5,s.33.
51 Översten av i. graden Ulf Henricsson i KKrVAHT nr 6/2009, s. 67.
52 D s  2 0 0 1 : 4 4 ,  S . 2 0 .
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vid internationell insats om minst ett år." I  Ds 2004:30,
daterad 2004-06-01, framhölls att utvecklingen av en europe-
isk snabbinsatsstyrka är det enskilt viktigaste inslaget i arbetet
med att höja ambitionen för försvarsmaktens förmåga ti l l
internationella insatser.54

I regeringens två försvarspropositioner under perioden
föreslogs följande:

• i  proposition 2001/02:10, daterad 2001-09-26, erinrade
regeringen om riksdagens beslut i mars 2000 att alla ope-
rativa förband i princip skall kunna användas för interna-
tionell verksamhet, men att åtgärder för att utveckla för-
mågan för detta måste vidtas efter hand." Regeringen
anmälde att en omfattande internationalisering inletts
med syfte att skapa ökad förmåga för internationell
krishantering och säkerhetsfrämjande samarbete. De för-
band som behövs i framtiden skall kunna användas såväl
för att försvara landet som i internationella insatser."
Regeringen ansåg att inriktningen att prioritera totalför-
svarsresursernas bidrag till fred och säkerhet i omvärlden
bör ligga fast.57

Försvarsmaktens syn på internationella insatser i  slutet
av perioden framgår av det budgetunderlag för år 2005,
som lämnades til l regeringen 2004-02-27. Det var på det
underlaget som regeringen skulle skriva proposition om
under hösten 2004 och som riksdagen skulle fatta beslut om
i december 2004. Försvarsmakten hade att behandla fyra

53 D s  2401:44, S.22.
54 D s  2004:30, 5.15.
55 Proposi t ion 1001/01:10, s.143-
56 Proposi t ion 2001/01:10, 5.110.
57 Proposi t ion 2001/02:10, 5.116.
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olika kostnadsalternativ. Det alternativ som man bedömde
skulle tilldra sig statsmakternas särskilda intresse innebar en
minskning av anslagen med tre miljarder.

I sitt förslag i detta alternativ anförde försvarsmakten
bland annat följande om internationell förmåga:

• kraven på gemensamt ansvarstagande som följer med det
svenska medlemskapet i EU är den mest drivande faktorn
för svenska bidrag i multinationell krishantering."

• den internationella insatsförmågan skall under försvars-
beslutsperioden stärkas i kvalitativ bemärkelse med vid-
makthållande av dagens volym.

• försvarsmaktens förmåga att bidra till internationella
insatser ges fortsatt prioritet.

• försvarsmakten skall kunna bidra till att förebygga och
hantera kriser samt medverka i fredsfrämjande insatser
över hela skalan av uppgifter i Europa och globalt samt
med förband varaktigt delta i fredsfrämjande operationer
med upp till i 000 man, och under en begränsad tid (sex
månader), sätta in ytterligare 500 man.

Försvarsmaktens prioritering av internationell förmåga
framgår inte minst av det faktum att man i alternativet —6
miljarder uttalar sig för samma förmåga till internationella
insatser som i alternativet —3 miljarder."

Överbefälhavaren under huvuddelen av planerings-
perioden, generalen Johan Hederstedt, framförde person-
ligen förslag om ännu högre prioritering av och satsning
på internationella insatser. I  en intervju hävdade han att
Sverige inte borde tveka om att skicka fredsframtvingande

58 Försvarsmaktens Budgetunderlag för At- 2005 med Särskilda redovis-
ningar (Bu 05) 2004-02-27, bilaga 2, 5.3.

59 Försvarsmaktens Budgetunderlag för år 2005, Bilaga 3, s. 68.
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trupp till Irak.6° USA förberedde hösten 2002 angrepp på
Irak.

Ett halvår senare återkom Johan Hederstedt i  samma
ärende. "Det är viktigare att skicka stridande förband än
fältsjukhus "Det ger viktiga erfarenheter och samarbete
med andra länder, inte minst i att lösa fredsframtvingande
uppgifter". Försvarsminister Leni Björklund uppgav att hon
blev upprörd. Hon vände sig mot att svenska soldater skall
delta i stridande uppgifter bara för att öva.6'

Statsmakterna villfor inte öB:s önskemål. Det betyder
emellertid inte att hans uttalanden saknade betydelse. De
hade sannolikt stor betydelse som propaganda inom för-
svarsmakten för internationella fredsframtvingande insat-
ser. Det reella utfallet när det gäller internationella insatser
belyses i avsnitt Beslut nedan.

Anpassningsfilosofin
Det har framgått ovan att ÖB och försvarsmakten under
perioden närmast före sekelskiftet med framgång motsatte
sig att anpassningsfilosofin skulle få styra försvarsmaktens
utveckling. Statsmakterna lät sig till en början icke påverkas
av detta, i  varje fall inte i  teorin. Försvarsberedningarna
under perioden 2000-2004 anförde bland annat följande
angående anpassning:

• en  övergripande redovisning av förmågan till anpassning
bör göras årligen såväl på myndighets- som regeringsnivå
och då till anpassning i alla tidsperspektiv. Metoderna
att snabbt anpassa beredskapen efter ändrade krav på

6o Svenska Dagbladet 2002-11-23.
6i Dagens Nyheter 2003-01-22.
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förmåga i olika tidsperspektiv bör vidareutvecklas. Ett
utvecklat beredskapssystem bör tas fram snarast.62

• försvaret skall också ha kompetens, utvecklingsförmåga
och flexibilitet som skapar långsiktig försvarspolitisk
handlingsfrihet för att vid behov kunna förändra för-
svarsförmågan med hänsyn till utvecklingen i omvärl-
den.63

• försvarsmakten skall också, efter allvarlig och varaktig
säkerhetspolitisk försämring och successiva beslut av
statsmakterna, kunna utveckla förmåga att möta olika
former av mer omfattade militära operationer som hotar
Sveriges fred och självständighet.64

Försvarsberedningarna har utgått från Försvarsutskottets
uttalande." Där anförs: "Riksdagen har beslutat att total-
försvarets förmåga til l anpassning skall vara en av grund-
stenarna i  den svenska försvarspolitiken" Anpassningen
skall som princip kunna tillämpas oavsett ekonomisk nivå.
I Ds 2001:44 anförde beredningen att "Försvarsmaktens
förmåga att anpassa organisationens numerär, samman-
sättning, kompetens och beredskap är av grundläggande
försvarspolitisk betydelse." De ovan refererade uttalandena
har denna bakgrund.

Men beredningarna har efter hand också konstaterat att
statsmakternas ambitioner haft svårt att få genomslag i prakti-
ken. Man hänvisar i Ds 2003:34, s. 32, till brister av den art som
senare kom att påtalas av Försvarsutskottet i en utredning.66 I
Ds 2001:44, s.158, pekar beredningen på en omständighet som

6z D 5 2 0 0 1 : 4 4 ,  5.23.
63 D s  2 0 0 3 :  3 4 ,  S. 42 .

6 4  D s  2 0 0 4 : 3 0 ,  S .71.

65 Betänkande 1999/2000: FöU2, s. 65.
66 Utredningar från riksdagen, 2003/04: URDI.
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har minskat flexibiliteten i försvarsplaneringen, nämligen de
långsiktiga bindningarna i materielplanerna.

Regeringen hade i propositionerna inför försvarsbesluten
1999, 2000 och 2001 betonat betydelsen av att insatsorga-
nisationen skulle kunna tillväxa, det vill säga innehålla mer
resurser än som krävdes för att lösa uppgifterna i närtid.
Kravet upprepades i proposition 2004/05:5, s.31: "Det är
därför nödvändigt att behålla, utbilda och kompetensut-
veckla en större volym förband än vad den direkta militära
hotbilden mot Sverige kräver." Detta till trots var begreppet
"anpassning" på avskrivning, i varje fall i meningen tillväxt.
Under försvarsbeslutsperioden har fortsatta förbättringar
i omvärldsläget lett till att regeringen fattat beslut om att
försvarsmaktens förmåga kan anpassas till detta.67

Det var således anpassning "nedåt", inte anpassning
"uppåt" som Thage G. Peterson på sin tid talade för.
Regeringens motiv angavs vara att inte i  onödan binda
resurser i en tillväxtplan som inte var operativt motiverat.
Behovet bortfaller att av hotskäl ha förband med lägre
beredskap, det vill säga längre beredskapstid än ett år. De
förband som inte har någon uppgift i dag behöver således
enligt regeringen, inte bevaras inför en eventuell försämrad
omvärldsutveckling.

Personalförsörjning
Försvarsberedningarna angav inledningsvis under perioden
att även i fortsättningen totalförsvarsplikt skulle vara grun-
den för personalförsörjningen. Genom totalförsvarsplikten
garanteras en hög personell kvalitet i förbanden samtidigt
som försvarets roll i samhället stärks.68 I slutet av perio-
den framförde beredningarna ett annat budskap. Skälet
67 Proposition 2004/05:5, s.76.
68 Ds2001:44, 8.163.
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angavs bland annat vara den stora reducering av krigs- och
grundorganisationen som pågick. Det bör därför enligt
beredningens mening ske en tyngdpunktsförskjutning av
principerna i  försvarsmakten för grundutbildning och
bemanning, från uttagning och placering genom värnplikt
till rekrytering av frivilliga och för uppgiften lämpliga kvin-
nor och män. Uttagning genom värnplikt bör vid behov
komplettera.

Regeringen godtog i nyss nämnda proposition försvars-
beredningens förslag om en tyngdpunktsförskjutning i
rekryteringen till grundutbildning från plikt till frivillig-
het.69 Riksdagsbehandlingen av frågan redovisas i avsnittet
Beslut nedan.

Materielförsörjning och försvarsindustri
Försvarsindustrin hade allt sedan dåvarande ös Owe Wiktorin
fått gehör för sitt förslag till ominriktning ett stort infly-
tande i  försvarsfrågan. Försvarsindustrin verkade i  det
tysta och behandlades kortfattat av de främsta aktörerna.
I Ds 2001:44 föreslogs av försvarsberedningen att "statens
samverkan med i Sverige verksam försvarsindustri bör ske
med det långsiktiga målet att skapa goda förutsättningar för
en, inom utvalda områden, livskraftig och konkurrenskraftig
industri som kan utgöra grund för materielförsörjning i
internationell samverkan. Regeringen bör regelbundet över-
lägga med industrin om de långsiktiga förutsättningarna för
dess verksamhet.""

Ds 2004:30 angav att försvarsmakten kommer att ha fort-
satt behov av tillförsel av avancerad och modern materiel
för att kunna lösa sina uppgifter." "För att klara denna
69 Proposit ion 2004/05:5, s. 80.
70 D s  2001:44, s.26.
71 D s  2004:30, s. 127.
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utveckling behöver Sverige en kompetent försvarsindustri
med breddat perspektiv.""

I den första av de två propositionerna inför de större för-
svarsbesluten under perioden" nämndes försvarsindustrin
endast översiktligt. I proposition 2004/05:5 - som lämnades
till riksdagen i  september 2004 -  föreslog regeringen att
den skulle få bemyndigande att i  exportstödjande eller i
säkerhetsfrämjande syfte genom internationella samar-
beten överlåta eller upplåta materiel som inte behövs för
försvarsmaktens operativa förmåga eller som annars kan
avvaras för en begränsad tid.74 Det angavs i propositionen
att omfattningen av försäljning och uthyrning kan komma
att öka på grund av en minskande insatsorganisation.
Försvarsmaktens behov av fr A s-plan är exempelvis cirka
143 stycken -  ett mindre antal än som tidigare bedömts
erforderliga. 75

Pressdebatt om fbrwarsindustrin
Pressdebatt och pressmeddelanden om försvarsindustrin
under perioden 2000-2004 handlade i mycket om export-
stöd till flygindustrin. Detta exportstöd ägnade ÖB och för-
svarsmakten stort intresse. Språkrör i denna sak var en av ÖB
Owe Wiktorins närmaste medarbetare, Bo Valdemarsson,
generalmajor i  flygvapnet och chef för planeringsavdel-
ningen i högkvarteret 1998-2000.76

72 D s  200 4:30, s. 128.

73 Proposition 2001/02:10.
74 Proposition 2004/05:5, s. 121.
75 Proposition 2004/05:5, s.133.
76 Valdemarsson var föredragande av de förslag till regeringen där ÖB

1998-10-12 och 1999-05-19 föreslog en radikal ominriktning av för-
svarsmakten. Han var under del av denna tid (1999-05-12 - 09-29)
expert i försvarsberedningen och han medverkade i dess rapport
Ds 1999:55 )•
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Valdemarsson skrev i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens
Handlingar och Tidskrifi. 2002, 5. häftet, under rubriken
"Flygvapnet inför försvarsbeslutet 2004." Bland frågor som
han ansåg vara väsentliga att diskutera inför försvarsbeslutet
framhöll han "erkännande av att export av svenska flygsys-
tern är en säkerhetspolitisk tillgång som kräver en nationell
satsning på bredden och förstärkta resurser".

Stöd till vapenexport rönte kritik, med hänsyn till följder-
na för mottagarländerna. "JA s-affären kan ge ny skuldkris"
hävdade Dagens Nyheter i en stort uppslagen artikel 2001-
03-14. Det gällde Sydafrikas köp av stridsflygplan och de
svenska lån som Sydafrika fått för att ha råd att köpa planen.

Men regeringen lyssnade mer på Valdemarssons budskap
än på framförda varningar. Statsminister Göran Persson for
2002 till Brasilien, inte för att — enligt egen utsago — sälja J A S
men väl för att berätta för landets president hur det är att
köpa det här planet. Persson prisade Peter Wallenberg från
S A A B:S huvudägare Investor som varit i Brasilien och träffat
dess president.77

Svenska Dagbladet kunde rapportera att Margareta Win-
berg, Sveriges ambassadör i Brasilien, med kort varsel fått
företräde hos presidentens "högra hand", en minister". I
samma artikel anmäldes att Gripen Internationals informa-
tionsdirektör Owe Wagermark hyste förhoppningar om att
Norge skulle köpa Gripen.

Regeringen var — milt uttryckt — mycket litet benägen
att lyssna på kritik av de försvarsindustriella satsningar som
man bundit sig för. Tidningen Veckans affärer publicerade i
nr 8/2003 en tiosidig artikel om JA s, skriven av reportern
Gunnar Lindstedt. Artikeln behandlade projektet under alla
dess då tjugo år. Den utmynnade i följande sammanfattning:
77 "Persson slåss för Gripen i Brasilien", Svenska Dagbladet 2002-06-26.
78 Svenska Dagbladet 2004-04-29.
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"Enligt försvarsministerns egen utredare kommer försvaret
med nuvarande hotbild att få uppemot 80—too JAs-plan i
överskott när beställningen hos SAAB fullföljs. En avbeställ-
ning av dessa skulle ge en besparing på io—zo miljarder,
men samtidigt vara en negativ signal som försvårar vidare
exportaffärer. Största möjligheten till export ligger i tredje
världen, vilket står i direkt strid mot svensk utrikespolitik."
Regeringen teg om den kritik som låg i artikeln.

2004-01-21 publicerade Dagens Nyheter en artikel med föl-
jande ingress: "När ms-projektet startade var det uttalade
målet att bygga ett billigt stridsflygplan. Men det har i stäl-
let blivit rekorddyrt. Försvaret har köpt dubbelt så många
JAs-plan som man kan använda." Men sådan kritik oroade
inte Jan Nygren, sedan år 2000 vice verkställande direktör
i SAAB."

79 Kommentar: ;A s har blivit en angelägenhet för svenska staten. Det
hävdade statsminister Ingvar Carlsson 1995 (se ovan).
Den som - om än med viss tvekan - åtar sig att försvara denna stats-
angelägenhet måste argumentera med avancerade och flexibla metoder.
Det visar Jan Nygrens ställningstagande i saken.
• 198o var Jan Nygren ordförande i ssu och som sådan aggressiv mot-
ståndare till ;As: Staten är genom JAS på väg in i sin största felsatsning
hittills.
• Men han ändrade inställning sedan han under Anders Thunborgs
tid som försvarsminister blivit sakkunnig i försvarsdepartementet,
där han avancerade till statssekreterare och som sådan dels for till
Washington för att förhandla om material till JA s, dels medverkade till
att Industrigruppen ;As kunde - på ett för gruppen förmånligt sätt -
omförhandla avtalen med staten i ett läge när gruppen var i ekonomisk
kris och projektet stod inför hot om nedläggning.
• 1995 var Jan Nygren samordningsminister. Han intervjuades av
Svenska Dagbladet 1995-02-20 om JAS. Han medgav att hans spådom
från ssu-tiden höll på att förverkligas men var ändock säker på en sak:
det går inte att avbryta projektet. "Det vore nästan kriminellt med
tanke på att staten redan lagt bindande beställningar på nästan 49
miljarder kronor, varav 28 redan är utbetalade." - "Har du därmed bytt
fot?" - "Nej. Det var 1981 vi skulle ha sagt nej."
• 2004 var Jan Nygren vice verkställande direktör i SAAB. Han inter-
vjuades av Dagens Nyheter 2004-01-21 med anledning av att - enligt
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När Aftonbladet senare under året återigen angrep JAS-
projektet var dess kritik lika litet framgångsrik som den
hade varit under 1990-talet." Ändock hade man nu möj-
lighet att peka på fras-exportens negativa konsekvenser på
den svenska arbetsmarknaden. Motköpen i  samband med
uthyrningen av j A s-plan till Ungern angavs vara den direkta
orsaken t i l l  att Elektroluxfabriken i  Västervik tvingades
lägga ned. Detta förnekades. JAs-projektet var den socialde-
mokratiska ledningens enda kvarvarande "heliga ko" inom
försvarssektorn.

Nätverksbaserat försvar (NBF)
Kungliga Krigsvetenskapsakademien firade 200-års jubi-
leum 1996 och anordnade i  samband därmed ett stort
antal internationella seminarier. Den amerikanske amiralen
William A. Owens talade över ämnet Revolution in Military
Affairs: "Det är nu möjligt att för första gången i historien
överblicka ett stort slagfält, i realtid, 24 timmar om dygnet
som en följd av den tekniska utvecklingen. Det är en revo-
lution och den medför genomgripande förändringar i  all
militär verksamhet."81

Owens budskap var ljuv musik för den svenske ÖB Owe
Wiktorin, som i hemlighet planerade att om några år "revo-
lutionera" det svenska försvaret. Här fanns möjligen ett sätt
att nå effekt till lägre kostnader. Wiktorins framtidsgenera-
ler Johan Kihl och Michael Moore grep sig verket an.

intervjuaren - "JAS har blivit en supergökunge som trängt undan
all annan verksamhet." Jan Nygren: "Det har aldrig varit tal om att
omförhandla antalet beställda plan." ... "Det finns idag inget som talar
för att antalet kontrakterade plan skulle reduceras. Vi tror inte i våra
vildaste fantasier att någon skulle vilja bryta avtalen. Så gör man bara
inte. Och det skulle heller inte vara billigt." /CBj

8o Aftonbladet 2004-04-01, ledare: "Gökungen som skapar kris".
81 KKrVAHT, nr 6/1996, s.IV-5
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Moore stod år 2000 för en skrift med titeln Revolution
i det svenska försvaret. Han var då militär rådgivare hos
försvarsminister Björn von Sydow. Denne skrev förordet
och berömde skriften. Den beskrev enligt honom en
moderniseringsprocess, där Moore och högkvarteret lyck-
ats rivstarta och gå i bräschen i utvecklingen av det nya.
Sverige var därmed en attraktiv samarbetspartner och en
föregångare."

Moore menade att den framväxande informationstek-
niken innebar att man genom att satsa på lednings- och
informationssystem och långräckviddiga vapen kan balan-
sera överlägsenhet i  soldater, stridsvagnar, artilleri med
mera. När det gäller ledning och beslutsstöd innebär det
nya att underrättelser och information sprids sekundsnabbt
i ledningssystemet. Det finns en ständigt aktuell referens-
lägesbild på alla nivåer och den uppdateras kontinuerligt.
Tekniken kan i  framtiden medge att ledning kan ske på
många platser i nätverket.

Detta är i korthet bakgrunden till att stora förhoppningar
kom att knytas i  den svenska försvarsmakten ti l l  begrep-
pet "nätverksbaserat försvar" ( N BF). Dess främste proselyt
inom försvarsmakten var generallöjtnanten Johan Kihl.
Redan 1998 skrev han — utan att då använda begreppet NBF:
"Informationsöverlägsenhet och tillgång till konventionella
bekämpningsmedel med lång räckvidd som har hög pre-
cision och slagkraft ökar möjligheterna att i framtiden slå
ut motståndarens 'hjärna och hjärta'. ... Möjligheterna att
påtvinga andra länder sin vilja utan invasion och ockupation
ökar därmed"."

8z Kommentar: man får ett bestämt intryck av att von Sydow anser att
Moore hunnit fact och förbi Owens./CBj

83 "Morgondagens försvar", Folk och Försvars skriftserie Försvar i Nutid, nr 1,
1998, S. 7.
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Kihl hade i viss mening framgång. Han lyckades övertyga
politiska och militära makthavare om att informationstekni-
ken skulle ge positiv effekt i det svenska försvaret. Det mest
uppmärksammade kvittot på sådan framgång fick han av
dåvarande ös Owe Wiktorins tal under Sälenkonferensen
2000-01-24. Denne påstod att framtidens ös kanske kunde
använda telefonluren i  stället för kulor och krut för att
avvärja ett angrepp." Jag ser vad du gör — avbryt, annars
bekämpar jag dig! "(Tidigare omnämnt i  karakteristik av
Owe Wiktorin i kapitel 2.)

Det var kanske väl fantasifullt för att övertyga sakkun-
niga, men som vision lät det bra.

Större reell betydelse fick de upprepade förslag om nya
och moderna ledningssystem som föreslogs i Förslag till fram-
tida struktur för försvarsmakten." De nämnda förslagen var
ägnade att förbereda marken för mera konkreta förslag om
NSF. Det pågick en omfattande lobbyverksamhet omkring
sekelskiftet i syfte att påverka militärledningen, försvarsbe-
redningen och försvarsdepartementet. Johan Kihl var inte
bara chef för högkvarterets strategiavdelning. Han var en tid
också expert i försvarsberedningen.

Resultatet kunde avläsas i  proposition 2001/02:10. I
avsnittet 12.2 "Utveckling mot ett nätverksbaserat försvar"
angavs:

• dels "Regeringens bedömning: försvarsmaktens utveck-
ling mot ett flexibelt insatsförsvar baseras till stora delar
på de effekter det nätverksbaserade försvaret ger. Redan
beslutad organisation utgår från att utveckling av ett
nätverksbaserat försvar genomförs. Dagens tekniska nivå

84 Förslag till framtida struktur för försvarsmakten (1999-05-19), i försvarsbe-
redningens rapport Ds1999:55, s.79, och i proposition 1999/2000:30,
kapitel 8.
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i samhället bedöms tillräckligt utvecklad för att ta steget
mot ett nätverksbaserat försvar.""

• dels "Vad avser uppgiften att försvara Sverige mot väpnat
angrepp skall försvarsmakten alltid ha förmåga att möta
olika former av informationsoperationer och därigenom
bidra till samhällets totala motståndsförmåga....1786

Förväntningarna på NBF som positivt försvarspolitiskt
verktyg var således högt ställda omkring sekelskiftet. Även
i slutet av perioden fanns sådana förväntningar hos poli-
tisk och militär försvarsledning. I  proposition 2004/05:5
angavs bland annat följande: "Utvecklingen av det nätverks-
baserade försvaret skall bidra till att öka insatsförbandens
förmåga, något som skall kunna mätas i högre taktisk till-
gänglighet, större allsidighet, högre stridseffekt och längre
uthållighet."87

Johan Kihl hade emellertid lovat för mycket i sin mark-
nadsföring för NBF. Det kom en allvarlig varningssig-
nal våren 2003. Det ansedda amerikanska analysföretaget
Gartner hade granskat NBF-projektet, som i initierade kret-
sar kallades informationserans JAs-projekt och som angavs
vara en grundförutsättning för ominriktningen av försvaret.
Gartners granskning mynnade visserligen ut i att projektet
kunde fortsätta, men detta parades med starka varningar:

• beslut genomförs inte och följs inte upp.
bär stora risker både för utvecklingen av
ominriktningen av försvarsmakten.

• försvarsmakten har en överdriven tro på
klara av ett så högt specialiserat projekt.

85 Proposition 2001/02:10, 5.129.
86 Proposition 2001/02:10, 5.131.
87 Proposition 2004/05:5, 5.50.
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• försvaret har varit mer intresserat av själv tekniken än hur
systemet skall kunna användas praktiskt av förbanden.88

Som framgått ovan överlevde NBF försvarspropositionen
och beslutet år 2004. Man lägger dock märke till att for-
muleringarna om NBF i  propositionen inte var lika entu-
siastiska som tre år tidigare. Det kan hänga samman med
att NBF fått konkurrens av en annan bokstavskombination,
nämligen NBG = Nordic Battle Group. Håkan Syren, ÖB sedan
2004-01-01, fäste stor vikt vid NBG. Det var enligt honom
en katalysator för ominriktningen. Han tycks tillmäta NBG
samma grundläggande betydelse för ominriktningen som
Kihl med flera hade tillmätt NBF i  starten av ominrikt-
ningen.

Kihl, som inte längre tillhörde högkvarteret, gick t i l l
motangrepp på Brännpunkt i Svenska Dagbladet 2004-06-01.
Rubriken var "Nej ti l l  Eu:s stridsgrupp". Den stal resurser
från den nödvändiga moderniseringen av den svenska
försvarsmakten. Det framgick av texten att det var NBF
som han slog vakt om. Men nu hade Kihl ingen makt i hög-
kvarteret. Två överstar dömde ut NBF som ett resultat av
industriella intressen, utformat av tekniska entusiaster. De
upplyste om att Kihl efter sin pensionering blivit konsult i
försvarsindustrin.89 Khil pläderade ännu 2009 för ett försvar
med förmåga till informationsöverläge och han varnade för
den utveckling som regeringen drev fram.9°

I juni 2004 fick ÖB ett handbrev från Totalförsvarets
forskningsinstitut med beteckningen FOI Försvarsanalys
Handbrev 1-04, undertecknat av nio forskare vid FOI med
Jan Foghelin och Johan Tunberger i spetsen.

88 Svenska Dagbladet 2003-05-09.
89 Svenska Dagbladet 2004-06-12.
90 "Läge för ny time out!", Svenska Dagbladet 2009-02-09.
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Forskarna konstaterade att försvarsmakten gärna säger
sig vara i täten, internationellt sett, när det gäller utveck-
lingen av NBF. De varnade för det. Nationella särlösningar
kan leda ti l l  dyra förmågor med begränsad användbarhet
och begränsad interoperabilitet. NBF kan - rätt utnyttjat -
ha positiv inverkan på både försvarsmaktens utveckling och
framtida export. Men då krävs förändringar inom en rad
områden, bland annat utvecklingsstrategi och ett utvecklat
internationellt samarbete. Sverige måste följa samma linje
som andra småstater och ta hänsyn till att vi inte har stor-
maktsresurser. Sverige måste dessutom avhjälpa en allvarlig
allmän brist: det svenska försvaret saknar idag en tydlig
verksamhetside.

Till kritikerna sällade sig också folkpartiets nye talesman
i försvarsfrågor Allan Widman. Han menade att projektet
var förenat med stora risker och att det främst var den till
stor del utlandsägda försvarsindustrin som satte sitt hopp
t i l l  NBF.91

Dråpslaget fick nog NBF (i Kihls vision) året efter FB 04.
Statskontoret granskade mångmiljardprojektet och fram-
förde bland annat följande i sin kritik:

• de  konkreta resultaten är ytterst få.
• riskerna är höga och projektet är otydligt och fluffigt.
• man bedriver NBF som den enda lösningen, och det finns

inget utrymme för regeringen att fatta ett annat beslut.
Det är orimligt och ytterst allvarligt.

• priset för NBF finns inte redovisat.92

De svagheter hos NBF som Foi-forskarna och Statskontoret
pekat på belystes av generalmajoren Tony Stigsson, chef för
91 Försvarets Forum nr 1/2004.
92 Svenska Dagbladet 2005-11-11
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operativa insatsledningen: "Ibland lever vi inte som vi lär.
NBF, ti l l  exempel. Där gjorde vi inte tillräckliga analyser
innan vi satte i gång och marknadsförde det. ... Vad får vi
nästa gång som vi inte behöver?"93

Mina undersökningar har hittills (mars 2o ii) visat att
NSF efter 2005 spelat en blygsam roll i försvarsplaneringen.
Kihl syns ha gjort samma misstag som gjorts i  arvinrikt-
ningen över huvud taget: det har brustit i överväganden om
småstaten Sverige hade bärkraft nog att för detta miljardpro-
jekt. I hanteringen finns ett inslag av hybris. Låt vara att det
finns en hög teknisk kompetens i landet, men Sverige har
inte en ekonomi stor nog att klara stormaktsprojekt.

Generallöjtnanten Johan Kihls favoritprojekt blev således
inte framgångsrikt på "hemmaplan" Själv fick han nöja
sig med erkännande från USA:s krigsmakt och försvarsin-
dustri. Vid en ceremoni i Washington DC fick han — som
representant för den svenska försvarsmakten — ta emot
en hedersutmärkelse för arbetet med ett nätverksbaserat
försvar. Det skedde vid en stort upplagd konferens med 500
deltagare. Den fyrstjärnige amerikanske generalen Tommy
Franks, som hade fört befälet över de allierade trupperna i
det senaste Irakkriget, vittnade om betydelsen av Network
Centric Warfare (= NBF). Kihl ansåg sig ha fått bekräftat att
Sverige "hade bra växelkurs" i samarbetet med USA och han
hoppades att nästa stora konferens i ämnet skulle äga rum i
Stockholm i juni 2004.94

Riksdagens behandling av NBF redovisas i avsnittet Beslut.

Försvarsekonomi
I december 2003 gav Johan Hederstedt ut en skrift med
rubriken Strategiska framtidsfrågor för försvaret. Personliga
93 O M  försvarsförbundet 1/2005, s.8.
94 Försvarets Forum, nr 1/2004-
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reflexioner. Han skulle avgå som ÖB vid årsskiftet, efter en
kort ämbetsperiod. Skriften behandlade förvisso viktiga
framtidsfrågor som till exempel personal- och materielför-
sörjningsfrågor. Men dokumentet är till stor del en försvars-
skrift.

Hederstedt försöker förklara sitt agerande som ÖB. Om
försvarsekonomin anför han bland annat följande: "Jag var
alltså förberedd på att försvarsbeslutet i sig innehöll stora
osäkerheter som efter hand skulle komma att ställa krav på
omplanering och anpassning. Jag var emellertid alltför oför-
beredd på de akuta ekonomiska obalanser som skulle uppen-
bara sig redan under det löpande budgetåret 2001 och som
då gjorde att statsmakternas ovillkorliga krav på ekonomisk
balans förvandlades från en allmän planeringsförutsättning
till ett överordnat mål. Resultatet blev drakoniska bespa-
ringskrav med omedelbara konsekvenser för ett antal av de
mål som jag själv satt högt."95

Den citerade utsagan är ett mycket tydligt bevis för att
försvarsminister Björn von Sydow och ÖB Owe Wiktorin
startade ominriktningen utan att göra tillräckligt ingående
analyser av det ekonomiska läget. Men Johan Hederstedt
var under de två år, som närmast föregick hans ös-period,
militär rådgivare till försvarsministern. En bättre plats för
att skaffa sig insikt om försvarsekonomins förtjänster och
brister kan knappast finnas. Johan Hederstedt tycks inte ha
utnyttjat ett unikt tillfälle. Han fick gälda detta dyrt.

Redan ett kvartal efter Hederstedts tillträde som ÖB
tvingades högkvarteret erkänna att det fattades 2,5 miljarder
i driftsbudgeten för 200196 Samtidigt var Riksrevisions-
verket kritiskt mot försvarsmaktens planering och krävde

95 Hederstedt, Johan (2003) Strategiska framtidsfrågor för försvaret: person-
liga reflexioner, 5.11.

96 Dagens Eko 2000-10-21.
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att det omedelbart skapas ett ekonomiskt utrymme för nya
materielbeställningar. Annars blir den tidigare redovisade
förnyelsen av försvaret inte möjlig.97

Vid Folk och Försvars konferens i  Sälen 2001-01-22
berörde ÖB inte försvarsekonomin. Men även det året
beredde den ös bekymmer. Dagens Nyheter rapporterade
2001-02-02 att det fattas 1,4 miljarder i  driftsbudgeten.
Försvaret tycktes sakna ekonomiska resurser för att fullt ut
hålla den ambitionsnivå som regering och riksdag ålagt det.

I maj 2001 sände försvarsmakten ut förnyade verk-
samhetsuppdrag med besparingar i förbandsverksamheten
till sina organisationsenheter. De nya uppdragen innebar
bland annat sänkt ambition inom övningsverksamheten,
begränsat deltagande i internationella övningar samt kor-
tare utbildning för värnpliktiga. Hederstedts kommentar:
"försvarsmaktens ekonomi tvingar oss att revidera tidigare
givna verksamhetsuppdrag ... Jag förstår att den här situa-
tionen kan leda till att motivationen och framtidstron får
sig en knäck hos många medarbetare. Samtidigt måste vi nu
fortsätta på den inslagna vägen ... Den ekonomiska ramen
för 2001 skall hållas och försvarsmakten skall gå skuldfri in
i 2002."98

I slutet av 2002 ställdes ös inför nya sparkrav. En uppgö-
relse mellan socialdemokraterna och vänster-/miljöpartierna
innebar att ett av huvudalternativen i försvarsberedningens
arbete kommer att vara en besparing på 6 miljarder.99

Försvarsberedningen lämnade en rapport med titeln Vårt
militära försvar — vilja och vägval."° I ett avsnitt 2.2 redovi-

97 Svenska Dagbladet 2000-10-13.
98 Försvarsmakten Zoos-o5-22. Besparingar fastställda i nya direktiv

(w w w.mil.se).
99 Svenska Dagbladet 2002-11-11.
too Ds 2003:34, 2003-06-03.
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sade beredningen sin uppfattning om insatsorganisationens
tillstånd och utveckling. Det var en dyster bild. Rapporten
kommenterades i Svenska Dagbladet 2003-06-lo av försvars-
reportern Mikael Holmström under rubriken "Försvaret
klarar inte sin uppgift".

I artikeln angavs att beredningen lämnat "svart på vitt"
om att huvuddelen av försvarsmakten befann sig i fritt fall:

• endast ett mindre antal krigsförband når angivna mål
och kommer att fullt utrustade och utvecklade enligt gäl-
lande målsättningar vid utgången av 2004.

• tillgången på krigsförband som är användbara i alla för-
svarsmaktens uppgifter är högst begränsad under över-
blickbar framtid.

• värnpliktsutbildning inställd på grund av befälsbrist.
• försvarsmakten spenderade 4 miljarder under åren 2000-

2002 för att "köpa ut" personal.

Holmström anförde två skäl varför utvecklingen gått snett.
För det första: Försvarsdepartementet hade varken kunnat
styra försvarsmakten eller rapportera till riksdagen. För det
andra: ÖB och högkvarteret har inte förmått vara en sam-
manhållande kraft inom försvarsmakten.

När Håkan Syren hade efterträtt Johan Hederstedt som
ÖB tvingades han konstatera att det saknades fem till sex
miljoner om året i budgeten de närmaste åren.'°1

Johan Hederstedt hade således inte kunnat bemästra
de ekonomiska problem som han ärvt tre och ett halvt år
tidigare. Han hade gjort tappra försök. I det budgetunder-
lag som han lämnade til l regeringen 2001-03-01 framhöll
han att försvarsmakten under år 2000 underskridit sina

101 Svenska Dagbladet 2004-02-25, med anledning av det budgetunderlag
som ÖB stod i begrepp att lämna till regeringen två dagar senare.
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anslagsramar med 470 miljoner kronor. Däremot var för-
bandsanslaget överutnyttjat med 706 miljoner kronor.
Under år 2001 gjordes dramatiska nedskärningar i  verk-
samheten och budgeten hölls. För detta fick ÖB översval-
lande beröm av försvarsminister Björn von Sydow: "ös har
åstadkommit en exempellöst skicklig ekonomisk uppryck-
ning av försvaret. Jag har absolut och fullständigt förtro-
ende för honom."102

När Hederstedt 2003 höll sitt sista anförande vid Sälen-
konferensen ville han undvika en diskussion om de ekono-
miska frågorna.103 Det kan man förstå. Visserligen hade han
lyckats hålla snäva budgetramar några år men under hans
tre och ett halvt år som ös försämrades förutsättningarna
för en långsiktig försvarsekonomi i  balans med realistiska
försvarsuppgifter på ett svårreparabelt sätt.

Försvarsministern, ÖB och yttrandefriheten
Försvarsetablissemanget är officiellt positivt till yttrandefri-
het. Det skall vara högt i tak i försvaret. Denna attityd sattes
på prov när DN Debatt 2002-02-05 publicerade en artikel
under rubriken "Försvarsreformen har misslyckats". Artikeln
var undertecknad av tio officerare med den pensionerade
generallöjtnanten Gustaf Welin i spetsen. Åtta av underteck-
narna var överstar i aktiv tjänst. Det angavs att misslyckan-
det berodde på att ingen tydlig vision presenterats om hur
försvaret skulle anpassas till de nya säkerhetspolitiska hoten.

Detta och bristen på pengar har skapat en förtroende-
klyfta mellan den högsta försvarsledningen och personalen
ute på förbanden. Man kan, enligt artikeln, ifrågasätta vad
skattebetalarna egentligen får för de 4o miljarder som för-
svaret kostar årligen.
102 Svenska Dagbladet 2002-02-]t.
103 Anförande av ös vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen, 2003-01-21.
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Reaktionen blev häftig. Försvarsminister Björn von Sydow
gick omedelbart till stingsligt motangrepp. Samma dag som
de tio officerarnas publicerades i  Dagens Nyheters tryckta
upplaga skrev han på tidningens webbsida. Skribenterna
anklagades för bristande ledarskap och — mellan raderna
— för illojalitet. Han tog upp saken i två av sina veckobrev
2002. I nr 7 anklagades skribenterna för gravt citatfel. De var
både oetiska och omoraliska. I nr 8 anklagas skribenterna för
ovilja att följa i demokratisk ordning fattade beslut.

ÖB Johan Hederstedt tog saken lugnare, till att börja med.
Så var inte fallet med hans och försvarsministerns med-
arbetare. Brigadgeneralen Michael Moore skrev 2002-02-06
ett brev per fax till ställföreträdande ÖB Hans Berndtson.
Moore var förbannad och besviken. Skribenterna på DN
Debatt dagen innan hade ifrågasatt hela inriktningen av,
underlaget för, och beslutsprocessen kring reformen. Man
kan ju inte "sparka" dem, men personligen tyckte Moore att
"de ska överväga sitt ansvar".104

Debattredaktören i försvarsmaktens personaltidning För-
svarets Forum, Sven-Åke Haglund, skrev — visserligen i ett
försök att raljera med försvarsministerns upprördhet — att
de åtta (aktiva) officerarna bör nog ta på sig både skyddsväst
och hjälm, innan de ens bör tänka tanken att fortsätta den
mediala framryckningen. Raljant eller ej, nog får läsaren
ett intryck av att Haglund gjorde allt för att förminska de
kritiska officerarna. Det är heller ingen tvekan om att han
undergrävde förtroendet och allvaret i informationschefen
Carol Paraniaks upprepade uppmaning t i l l  f r i  debatt.1°5
Haglund stod helt klart inte på överstarnas sida.

Filosofie doktor Eva Halden gjorde en enligt egen utsago
"statsvetenskaplig analys" av argumentationen i de tio office-
104 Kommentar: ett avslöjande brev./CBj
105 Försvarets Forum, nr 2/2002.
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rarnas debattartike1.1°6 I sin statsvetenskapliga analys påstår
Hallden att de tio artikelförfattarna brustit i ansvarstagande.
Hon sällar sig till dem i ÖB:s närhet som ville sätta munlås på
akademiledamöter, förbands- och skolchefer och på alla andra
som anser sig ha något att bidra med i samhällsdebatten.
Halldens "statsvetenskapliga analys" betecknades av profes-
sorn i statsvetenskap Lennart Lundquist, Lunds universitet,
som "hokus — pokus"1°7. "De tio, som sagt ifrån, gör sin plikt
och visar det ämbetskurage som vi har rätt att kräva av en
svensk ämbetsman. Precis så bör det vara." skrev Lundquist.

Efter dessa inledande turer var det dags för ös Johan
Hederstedt att markera yttrandefrihetens gränser. I en artikel
i Dagens Nyheter 2002-03-13 rapporteras det att han har kallat
till sig de officerare som skrev artikeln på DNDebatt. ÖB hade
vid detta möte förklarat att han var besviken, eftersom kri-
tiken inte framförts till honom direkt utan på DNDebatt. ös
tog på intet sätt avstånd från de som mer eller mindre öppet
hotat de kritiska officerarna med repressalier.1°8

106 Försvarets Forum nr 1/2002. Eva Hallden ledde år 2002 ett forsknings-
projekt vid Försvarshögskolan, benämnt "The transformation of the
Swedish Armed Forces". Hallden skulle år zoo; avge en slutrapport
i form av en "monografi". Projektet hade år 2002 kostat försvars-
makten närmare 3 miljoner. För ändamålets vinnande hade Hallden
fritt tillträde till alla viktiga sammanträden i försvarsdepartementet, i
försvarsberedningen och i militärledningen. Ytterst få personer torde
ha haft tillgång till så kvalificerad information om beslutsprocessen
som Eva Hallden fick. Hennes tidsplan sprack. Först år 2007 kom
slutrapporten men då med ändrad titel: Den svdra konsten att reformera.
(Försvarshögskolan). Rapportens statsvetenskapliga värde undandrar
sig mitt bedömande, men trovärdig beskrivning av den uppifrån ini-
tierade och styrda försvarsreformen och dess konsekvenser lyste med
sin frånvaro. Eva Hallden är positivt inställd till reformen (s.26) trots
att hon valt bort inte bara operativa frågor (vilket hon nämner, s. 28)
utan också den helt övergripande frågan, nämligen "har en i och för sig
nödvändig reform resulterat i en försvarsmakt som nationen behöver
och har bärkraft för?"

107 Försvarets Forum nr 2/2002.
108 Kommentar: ÖB, försvarsministern och deras drabanter har skött
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"Försvar på farliga vägar" skrev generalmajoren Lennart
Rönnberg, före detta chef för armestaben.'°9 Överhetens
reaktioner på de tio officerarnas artikel väcker frågan om den
krympande officerskåren enbart skall innehålla nickedockor,
varnade han.

Dessa överhetens reaktioner kunde inte heller tysta kri-
tiken mot ominriktningens genomförande. Gustaf Welin
och hans meddebattörer återkom två gånger under 2004.
"Försvaret riskerar att bli helt oanvändbart" var rubriken på
deras artikel."° De tog sin utgångspunkt i vad som var väl
känt i det budgetunderlag som ÖB skulle lämna till reger-
ingen fyra dagar senare. Detta budgetunderlag var speciellt
intressant, eftersom det var ÖB:s sista dokumentation inför
försvarsbeslutet hösten 2004.

Skribenterna varnade: "De kvarvarande förbanden blir
så få, den internationella verksamheten får så låg ambition
och försvarsmakten kommer att vara så liten att vi ser en
uppenbar risk för implosion."

Alltsedan ominriktningen påbörjades 1998 har varningar
framförts — men inte tagits ad notam — om att planeringsme-
toden varit otidsenlig och felaktig. En seriös diskussion om
beslutsunderlaget kom aldrig till stånd. Den nye ös Håkan
Syren står inför en i  det närmaste omöjlig uppgift. Skjut
upp försvarsbeslutet och ge ös mer tid och handlingsfrihet
framförde författarna bland annat.

"Det är nu dags att gå från slagord och stolta proklama-
tioner till att bli seriösa och lösa de verkliga problemen med
vårt försvar. Det är hög tid att ge ös en chans att göra just
detta!", slutade kritikerna denna gång.

denna affär på ett oskickligt sätt. De har trott sig genom repressivt
ledarskap och arrogant ton kunna åstadkomma samling kring omin-
riktningen. Resultatet har - helt logiskt -  blivit det motsatta./CBj

log Brännpunkt Svenska Dagbladet 2002-03-23.
110  D N D e b a t t  2 0 0 4 - 0 2 - 2 4 .
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Ett drygt halvår senare, 2004-09-25, var Welin och den-
nes medkritiker åter på DN Debatt. Rubriken var "Omöjligt
att klara försvarsuppgifterna". Författarna utgick från stats-
minister Göran Perssons tal i riksdagen 2004-09-16. Denne
hade anfört att Sverige skall gå i främsta ledet mot folkmord,
massmord och etnisk rensning genom aktivt engagemang
för FN och EU på Balkan, i Afghanistan och i Västafrika.
Sverige skulle vidare ta ansvar för en multinationell snab-
binsatsstyrka i Eu:s regi.

Welin och dennes medskribenter ansåg sammanfatt-
ningsvis, att försvarsmaktens kapacitet blir helt otillräcklig.
Aldrig har obalansen varit större mellan politiska ambitio-
ner och försvarets förmåga. Den försvarsproposition som
hade offentliggjorts två dagar tidigare röjde samma obalans
som statsministern hade blottat. Försvarsmakten skulle inte
mäkta med att samtidigt hålla två mekaniserade bataljoner
i tjänst utomlands och därtill att vart tredje år ställa en
snabbinsatsstyrka av bataljonsstorlek till EU:S förfogande.
Det som erfordras för att leva upp till statsministerns och
propositionens krav är i första hand markstridskrafter med
välövade officerare och soldater med modern utrustning och
bra skyddsnivå. Detta behov kan inte tillgodoses i det kom-
mande försvarsbeslutet. Grundorganisationens kapacitet
blir för liten och antalet värnpliktiga för få. Regeringens
planer har gjorts upp utan hänsyn till försvarets kapacitet
och till ekonomiska realiteter, hävdade de.

Försvarsminister Leni Björklund betecknade enligt en
notis i  Dagens Nyheter 2004-09-26 kritiken i  officerarnas
artikel som "grundlösa påståenden". Det blev dock inte
lika häftiga reaktioner 2004 som 2002 från den politiska
försvarsledningens sida. Tystnad är maktens vapen.

Försvarsminister Björn von Sydows och ös Johan Heder-
stedts olyckliga hantering av yttrandefriheten bidrog till att
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de stötte bort de krafter som kunde ha hjälpt dem att vrida
en illa ansatt ominriktning någorlunda rätt.

Kampen år 2003 om efterträdare till Hederstedt
När försvarsminister Björn von Sydow i  början av april
2004 presenterade Owe Wiktorins efterträdare som ös från
2004-07-01 använde han stora ord av beröm om och för-
väntan på Johan Hederstedt: bred internationell erfarenhet,
erkänd ledarskapsförmåga. Dessutom var det en fördel att
Hederstedt var från armen, som skulle drabbas hårdast av de
förestående nedskärningarna.11 Det sistnämnda tedde sig
måhända olycksbådande, men Hederstedt lät sig inte ned-
slås. "Sverige kommer att ha ett mycket starkt försvar även
efter omstruktureringen", hävdade han. "Det skall sjuda av
liv i försvarsmakten med mycket övningar. Vi behöver fler
stora övningar."" 2

Försvarsministern kom att även senare prisa Hederstedt
för dennes demokratiska sinnelag och förmåga att hålla de
snäva budgetramarna. Det fanns emellertid kritiska röster
redan innan Hederstedt tillträtt sitt ämbete. "Samarbetet
mellan försvarsminister och ös blir nog gnisselfritt ... Värre
blir det med mannarna. Lika förnöjd som försvarsministern
är med ett försvar som bara blir mindre, lika missnöjt är
försvaret med att det inte blir vassare." ... "Hederstedt blir
mannen som ger ett ansikte åt begreppet försvarsplanering
för ständigt bra väder", skrev Claes Arvidsson.113

Arvidsson blev sannspådd. Det försvarspolitiska vädret blev
inte bra. Björn von Sydows förhoppningar och Hederstedts
ambitioner kom på skam. Mikael Holmströms bild av för-
svarsmakten år 2003 efter Hederstedts nedskärningar, till

i n  Dagens Nyheter 2000-04-05.
112 Dagens Nyheter 2000-04-05.
113 Svenska Dagbladet 2000-07-08.
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åtlydnad av försvarsminister Leni Björklunds sparkrav, är
tillspetsad men innehåller avslöjande korn av sanning: "Ett
försvar i fritt fall.99114

Johan Hederstedt slutade sin tjänst som ÖB redan efter
tre år. Till detta bidrog med stor sannolikhet att ett koppel
av karriärlystna generallöjtnanter inte stack under stol med
att de kunde sköta ämbetet bättre, givetvis var och en för
sig. Hederstedt meddelade 2003-11-04 att han inte var villig
att få sitt förordnande förlängt. Det gick ut vid årsskiftet.
Regeringen lär inte haft annan inriktning än att byta ut
honom.

Urvalsgruppen när det gäller ny öa utgjordes naturligen
av högkvarterets fem generallöjtnanter: Mats Nilsson och
Jan Jonsson, flygofficerare, chefer för högkvarterets krigsför-
bandsledning respektive insatsledning, kustartilleristerna
Håkan Syr&i, chef för den militära underrättelse- och säker-
hetstjänsten, och Göran Gunnarsson, chef för högkvarterets
grundorganisationsledning samt armsofficeren Johan Kihl,
chef för högkvarterets strategiledning.

Urvalet tycktes ha blivit en process utan strider, att döma
av de fåtaliga rapporter som 2003 läckte ut från högkvarteret
och försvarsdepartementet. Den nye ÖB blev Håkan SyKn.

Det förekom rykten i pressen om att denne hade satt som
villkor att få byta ut någon eller några generallöjtnanter om
han blev ös. Det ansågs också att Kihl och Jonsson hade fal-
lit bort innan det slutliga urvalet skedde, den förstnämnde
sannolikt för att han visat alltför stor iver att framhålla sig
som den bäste kandidaten, den sistnämnde därför att han
saknade erforderlig kompetens. Men i övrigt kom inte upp-
görelsen om hur striden gått till — och konsekvenserna av
den — i dagen förrän år 2005.

114 Svenska Dagbladet 2003-06-1o.
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I det första numret zoos av Om Försvarsförbundet vis-
ste tidningen berätta om generaler som var så upptagna
av att tampas med varandra om titeln som ös att de lät
verksamheten lida. När tidskriften bad generalmajoren
Claes-Göran Fant, chef för högkvarteret, utveckla orsaker
till och konsekvenserna av den ledningskris som uppenbar-
ligen förevarit svarade denne bland annat: "Det har dels
handlat om personkemi (brist på), dels om att näste ös
skulle utses i ledningsgruppen och att tre kände sig kall-
lade och att ingen ville släppa någon före sig i spåret, Alla
processer stod därmed stilla i sex månader." Fant fortsatte:
"Högkvarteret är ingen stab utan fyra ledningar, där varje
ledning är utsedd av regeringen. ... Man kör fyra parallella
race ... Det kanske fungerar inom ledningarna men inte
mellan dem." Vidare: "Vi  har ingen verksamhetsick, det
behöver vi. Den vi har, har bara tillverkats. ÖB vet nog inte
ens vad den består av."

Fant försökte inför reportern tona ned betydelsen av det
enligt denne skedda. När Håkan Sytin blev ös lossnade det
och det började åter fattas beslut i försvarsledningen, häv-
dade Fant. Dessbättre publicerades dennes berättelse, vilken
säger mycket om varför ominriktningen gick i  stå under
Hederstedts ös-tid.

Dagens Nyheter tog upp ledningskrisen i  en stort upp-
slagen artikel 2005-02-25. Där refereras artikeln i  Om
Försvarsförbundet, men tidningen har också gjort egen inter-
vju med Fant. Denne bekräftar att "andra halvåret 2003 var
mycket turbulent.... Det hackade sig fram och vi fick ingen
riktig styrsel på verksamheten."

Striden om ös  Johan Hederstedts efterträdare ställer
ominriktningens svagheter i bjärt belysning:

• bristen på strategiskt underbyggd verksamhetside.
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• famlandet efter en effektiv organisation av högkvarteret
- en omorganisation vartannat år.

• placeringen av alla generaler (av alla grader) i högkvarte-
ret - en arena för personstrider.

Beslut och resultat
Vad blev det för resultat av aktörernas bedömningar, förslag
och debattinlägg? Varför?

Säkerhetspolitik och hotbilder

Riksdagsbehandlingen påverkades av debatten på bland
annat följande sätt. I  utrikes- och försvarsutskotten inför
F B 02 slogs fast att det är Sverige självt som definierar
innebörden av den militära alliansfriheten. Det finns inget
hinder för svenskt allsidigt och aktivt deltagande i interna-
tionellt säkerhetssamarbete. Vi har i dag möjlighet att delta
i alla former av internationellt samarbete med undantag
endast för förpliktande samarbete med NATO i de delar som
gäller ömsesidigt stöd till försvar mot väpnat angrepp'"

Utskotten ville uppenbarligen förbättra förutsättningarna
för en aktiv svensk säkerhetspolitik. Denna strävan fanns
också hos utskotten inför FB 04. Hot mot fred avvärjs bäst i
gemenskap och samverkan med andra länder. Arbetet för en
alleuropeisk fredsordning, där Sverige samverkar med samt-
liga organisationer och länder som delar våra värderingar och
intressen utgör en av hörnstenarna i svensk politik. Att EU
bygger upp en sammanhållen civil och militär krishanterings-
förmåga välkomnades. Sveriges relationer med NATO kom-
mer att ha en nära koppling till Eu:s relationer till NATo.16

Den enda riksdagsdebatt under perioden där säkerhets-
115 Betänkande 2001/02: UFöU 1, S.1.
116 Betänkande 2004/05: UFöU 2, S. 3.
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politik fick stort utrymme ägde rum 2004-12-15. Gunilla
Carlsson (M) slog vakt om den svenska säkerhetspolitiska
doktrinen innebärande att hot mot freden och vår säkerhet
bäst avvärjs i gemenskap med andra länder. Vi måste ha en
betryggande försvarsförmåga. Den är en central del i svensk
säkerhetspolitik."7 Alice Åström (v) gav uttryck för samma
avvikande mening som hennes parti (och miljöpartiet) hade
framfört i  utskottsreservationer tidigare. Vänsterpartiet
stödjer inte den av moderaterna och socialdemokraterna
förordade säkerhetspolitiska doktrinen. Sverige avlägsnar
sig från alliansfriheten och neutraliteten. Svenska folket är
inte berett att gå in i militärallianser. Vänsterpartiet kräver
FN-mandat vid internationella insatser.'"

Urban Ahlin (s) angav att vi strävar efter en mer gemen-
sam utrikes- och säkerhetspolitik. Utvidgningen av EU
med tio nya medlemmar och av NATO med sju medlem-
mar betecknades av Ahlin som en enorm förstärkning av
Sveriges säkerhet. Det är oerhört väsentligt att Sverige deltar
i Partnerskap för fred. Den militära alliansfriheten har tjänat
Sverige väl och kommer att tjäna Sverige väl. Vår säkerhets-
politik handlar om solidaritet med andra människor och
med kommande generationer. Allan Widman (FP) framhöll
att en alliansfritt land måste stå på egna ben när det gäller
militär förmåga. Det innebär att det inte går att skära bort
någon funktion i det allsidiga försvaret.

Den säkerhetspolitiska debatten bekräftade motsättningarna
mellan å ena sidan folkpartiet, som var för svenskt medlemskap
i NATO, och å andra sidan vänster- och miljöpartierna, som
var emot en sådan anslutning och emot en militarisering av
EU. Moderaterna var ännu inte mogna för att ta det steg in
i NATO, som de redan 1997 hade förklarat vara "naturligt".
117 Protokoll 2004/05:51, s. 15 samt s. 27-28.
118 Protokoll 2004/05:51, s. 27-28.
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Vid voteringen biföll kammaren utskottets förslag på
samtliga punkter, med mycket stor övervikt när det gäller
förhållandet till NATO — 281 röster mot 31. Utskottet hade
avvisat förslag om medlemskap med motivering att Sverige
genom sitt medlemskap i internationella organisationer som
FN, EU och OSSE redan bidragit till en global och euro-atlan-
tisk säkerhetsordning. Militär alliansfrihet har folkligt stöd.

Riksdagen tog under perioden ett till synes litet försvars-
politiskt beslut som emellertid efter hand kom att få stora
säkerhetspolitiska konsekvenser. Regeringen hade föreslagit
att riksdagen skulle villfara FN:s uppmaning att bidra till en
multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan under ett antal
månader.19 Utskottet tillstyrkte att en väpnad militär styrka
om 45 personer skulle få sändas till Afghanistan.u° Inget
parti motsatte sig förslaget. Riksdagen startade sålunda
i enighet en malström som inom tio år tiodubblade det
svenska engagemanget i Afghanistan, mätt i antal soldater.

Struktur och organisation
Försvarsutskottet konstaterade att regeringen återkallat sitt
förslag om att riksdagen skulle fråntas beslutanderätt när det
gäller försvarsmaktens grundorganisation.'"

Utskottet godkände regeringens förslag ti l l  mål för
totalförsvaret men ansåg att begreppet grundläggande för-
svarsförmåga behöver konkretiseras. Utskottet föreslog
att reduceringen av den ekonomiska ramen bör bifallas.
Utskottet föreslog att riksdagen preliminärt bifaller reger-
ingens förslag till inriktning av insatsorganisationen.

Utskottsbetänkandet innehöll tio reservationer och tre
särskilda yttranden. Bland dessa bör följande uppmärksam-
119 Proposition 2001/02:60.
120 Betänkande 2001/02: UFöU 2.
121 Betänkande 2004/05: FöLl 4.
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mas: Ola Sundell (M) ville ha en snabbare ökning av förmå-
gan att göra internationella insatser. Han kritiserade vidare
hanteringen av regeringsförslaget: Ingen remiss. Underlaget
brister i trovärdighet och spårbarhet. Riksdagen bör avvisa
förslaget och begära att regeringen återkommer med ett nytt
förslag. Berit Johannesson ( v) ställde sig bakom regering-
ens förslag till grundorganisation utom när det gäller lc 4
i Arvidsjaur, som vänsterpartiet ville behålla i motsats till
regeringen. Frågan om x 4 som förorsakade en häftig debatt
i riksdagen.

Lars Engström (m P) anförde följande i ett särskilt ytt-
rande i  utskottet: "Genom regeringens samarbete med
miljöpartiet i försvarsfrågan har vi beretts tillfälle att sätta
rejäla 'gröna avtryck' i  Sveriges fortsatta försvarspolitik".
Udden i detta triumfatoriska konstaterande var riktat mot
förre försvarsministern Björn von Sydow som på sin tid hade
förnekat att miljöpartiet skulle ha och få något inflytande i
försvarspolitiken.

Riksdagsdebatten om försvarspolitikens inriktning 2005-
2007 ägde rum 2004-12-15/16. Den hade föregåtts av kritis-
ka förutsägelser, grundade på tolkningar av den i september
offentliggjorda propositionen.

Dagens Nyheter skrev på ledarplats att regeringsförslaget
hade så stora brister att det borde rivas upp.122 Svenska
Dagbladet ansåg i en ledare att regeringsförslaget inte hänger
ihop och att försvarspolitiken reducerats t i l l  en budget-
fråga.'23 Regeringen omöjliggör för militären att göra sitt
jobb. ös Håkan SyrOn borde göra vad hedern kräver och
inte bl i  medansvarig. Mikael Holmström skrev samma
dag i tidningen att politiken faller sönder i sina bestånds-
delar. Planeringen av dagens riksdagsdebatt visar detta.
1 2 2  D a g e n s  N y h e t e r  2 0 0 4 - 1 2 - 11 .

123 Svenska Dagbladet 2004-12-13.
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Omröstningen skall ske i tre olika steg, där partierna kan
förutses rösta helt olika i de olika stegen. Expressen konstate-
rade att försvarsminister Leni Björklund har misslyckats och
dagen efter att det är statsminister Göran Persson som är
den ansvarige för misslyckandet. Denne har visat ointresse
för och ignorans mot försvaret.124

Voteringen såg ut att bli spännande. Det var inte uteslutet
att lottdragning måste tillgripas för att få till ett avgörande.
Två vänsterpartister hotade att rösta med den borgerliga
oppositionen och det skulle innebära ett utfall med 163 rös-
ter mot 163.

Det blev en häftig debatt med ett ovanligt inslag.
Kammaren återförvisade, under pågående debatt, reger-
ingsförslaget till försvarsutskottet. Under debatten hölls 203
anföranden 15/12 och 39 anföranden 16/12 om försvarspo-
litiken. Till de anföranden som är mest av intresse för att
belysa vad de olika partierna hävdade hör följande:

• Ola Sundell (m) anklagade regeringen för svek eftersom
den avvisat samverkan med de borgerliga och därför
föreslår en försvarslösning som redan havererat. Förslaget
om snabbinsatsstyrka till EU har tillkommit sent och det
har helt ändrat förutsättningarna inför FB 04. Regeringen
Persson regerar vidare med den vetorätt som den gett
vänster- och miljöpartierna.

• Allan Widman (FP) hävdade att den av regeringen
angivna ambitionen att med FB 04 markera den defi-
nitiva övergången från invasionsförsvar till ett flexibelt
och användbart insatsförsvar inom och utom landet inte
kommer att uppnås.

1 2 4  E x p r e s s e n  2 0 0 4 - 1 2 - 1 4  o c h  2 0 0 4 - 1 2 - 1 5 .
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• Erling Wälivaara (xD) ansåg att vänsterkartellens inställ-
ning består av motstridiga särintressen och att den förla-
mar försvarsmaktens personalförsörjning

• Lars Ångström (MP) yrkade bifall till försvarsutskottets
betänkande. Det utgör ett bra första steg i utvecklingen
mot en betydligt bättre försvarsmakt, som för ett långt
lägre pris skulle kunna utföra det som vii dag får ut för
pengarna.

• Tone Tingsgård (s, vice ordförande i försvarsutskottet)
yrkade bifall till utskottets betänkande om säkerhets-
politiken men återremiss av dess betänkande om
försvarspolitiken.

När riksdagen, efter återremiss och förnyad debatt, röstade
om försvarspolitiken vann utskottet med 17o röster mot 135
när det gäller inriktningen och med 167 röster mot 138 när
det gäller grundorganisationen. I riksdagsskrivelsen använ-
de talmannen en lika kortfattad som elegant formulering för
att beskriva vad som förevarit under ganska tumultuariska
förhållanden: "efter förnyad behandling ... bifallit utskottets
förslag till riksdagsbeslut."5

125 Riksdagsskrivelse 2004/05:143.
Kommentar: det rådde en förtätad stämning i kammaren när frågan
om återremiss diskuterades på eftermiddagen 2004-12-15. Johan
Hakelius följde debatten från pressläktaren och skrev om den i Svenska
Dagbladet 2004-12-17, här återgivet i korthet. Tone Tingsgård (s) hade
att försvara en överenskommelse som hennes parti gjort med vänster-
partiet om K 4 och Arvidsjaur. Ingen, ej heller Tingsgård, visste vad
uppgörelsen egentligen innebar. Stackars Tone. Hennes käkar spändes
och bets ihop. Hennes armar var bistert korsade över bröstet, som på
en utkastare som skymtat en medhavd flaska Explorer. Korsade armar
är ett tecken på omedgörlighet eller en känsla av att vara inlåst i en
oönskad situation. "Jag har sagt att vi lägger ned K 4 — punkt slut!" Så
korsade hon armarna igen./CBj
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Synen på Försvarsmaktens funktion
Riksdagen biträdde regeringens på försvarsberedningens
rapport grundade förslag att förenkla försvarsmaktens
huvuduppgift till att vara förmåga att föra väpnad strid.126

Internationella insatser
Inför försvarsbeslutet år 2000 hade försvarsutskottet instämt
i regeringens åsikt att Sveriges förmåga måste förbättras när
det gäller att snabbt kunna delta i internationella fredsfräm-
jande insatser. Men utskottet hade också anfört att proposi-
tionen var otydlig när det gällt att beskriva innebörden av
den ambition som föreslås för försvarsmaktens förmåga att
bidra till fred och säkerhet i omvärlden. Utskottet konsta-
terade att regeringen hade föreslagit en höjd ambitionsnivå
men att det återstod att fastställa hur detta skall förverk-
ligas. Det förelåg en diskrepans mellan de i propositionen
uttryckta politiska ambitionerna och de realistiska möjlig-
heterna att delta i internationell fredsfrämjande verksam-
het. Riksdagen godtog trots dessa utskottsanmärkningar
regeringens förslag utan ändringar.127

Utan att hänvisa till de anmärkningar som försvarsut-
skottet framfört inför F B oo tog regeringen upp saken i en
proposition.128 Substansen i vad regeringen där framförde
kan - så vitt jag förstår - sammanfattas i ett antal punkter:

• försvarsmakten har redovisat att den kan uthålligt per-
sonalförsörja förband med 1500 personer, under kortare
tid 2 000 personer. Det förutsätter att deltagande i inter-
nationella insatser blir en naturlig del av officersyrket.

126 Ds 2003:34.
127 Protokoll 1999/2000:89.
128 Proposition 2001/02:10, p. 12.5, S. 142-145.



• riksdagens beslut i mars år 2000 innebar i princip att alla
operativa insatsförband skall kunna användas för inter-
nationell verksamhet. Utvecklingstakten i detta avseende
måste dock bli avhängigt av dels när resurser för ända-
målet kan avdelas, dels av efterfrågan.

• det  är viktigt att det finns målsättningar för försvarsmak-
tens internationalisering.

• det  är viktigt att de nordiska länderna fortsätter arbetet
med att utveckla en nordisk krishanteringsstyrka upp till
brigads storlek.

• det  bör framhållas att en stor volym på förband förutsät-
ter att personalförsörjningssystemet reformeras.

• svenska förband som skall delta i internationella insatser
behöver ha en god förmåga att samverka med andra län-
ders förband, så kallad interoperabilitet.

Sammanfattningsvis konstaterade regeringen i sin proposi-
tion129 att den svenska anmälan ti l l  FN:S och EU:s styr-
keregister innebär en lämplig, och krävande, målsättning
för försvarsmaktens internationalisering i  det korta och
medellånga perspektivet. Viktiga förutsättningar för att
denna utveckling ska kunna realiseras är dock att särskild
uppmärksamhet ägnas åt personalförsörjningsfrågan samt
att internationaliseringen och internationella insatser är väl
avvägda Mom ramen för försvarsmaktens totala verksamhet
och ominriktning till en nätverksbaserad struktur. I  sitt
betänkande 2001/02: Föu2 godkände utskottet regeringens
förslag.

Det är överraskande att försvarsutskottet lät sig övertygas
av dessa argument, vilka som synes innehöll fler frågor och
osäkra villkor än svar.

129 Proposition 2001/02:10.
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Inför försvarsbeslutet år 2004 anförde försvarsutskottet
bland annat följande.'3° Utskottet ansåg, liksom regeringen,
att Sveriges bidrag t i l l  internationell krishantering i  hög
grad bidrar till Sveriges säkerhet. Utskottet anslöt sig til l
regeringens uppfattning att ambitionerna bör höjas för vår
förmåga t i l l  internationella insatser, när det gäller såväl
numerär som tillgänglighet och uthållighet. Utskottet före-
slog därför att riksdagen bifaller regeringens förslag att för-
svarsmakten skall ha förmåga att samtidigt kunna leda och
genomföra dels två insatser med förband av bataljonsstorlek
eller motsvarande, dels mindre förbandsenheter i ytterligare
tre insatser. Försvarsmakten skall vidare utveckla ett svenskt
bidrag till ett multinationellt förband under svensk ledning
som en del av i Eu:s snabbinsatsstyrka. Förbandet skall vara
operativt senast i  januari 2008. På längre sikt, någon gång
2010-2012, bör en egen svensk insatsstyrka kunna vara
organiserad.

Under riksdagsdebatten i  december 2004 behandlades
internationella insatser främst under den säkerhetspolitiska
delen. Urban Ahlin (s) underströk betydelsen av våra inter-
nationella insatser; dock utan att den militära alliansfriheten
lämnas. Alice Åström ( v) varnade för att Sverige avlägsnar
sig från alliansfriheten. I  voteringen fick utskottet — och
därmed regeringen — klar majoritet: 149 mot 48.

Det reella utfallet när det gäller internationella insatser
motsvarade varken statsmakternas, försvarsmaktens eller
ös Johan Hederstedts (personliga) ambitioner. Enligt
en artikel i  Svenska Dagbladet av Mikael Holmström nåd-
des aldrig de mål som regering och riksdag satt upp.131
Ambitionerna år 2000, mätt i antal personer i utlandstjänst,
var 800-1400, utfallet cirka 600. Antalet steg till 1000 år
130 Betänkande 2004/05: Föll 4, s.89-90.
131 Svenska Dagbladet 2004-10-11.
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2001 men sjönk till cirka 700 år 2004. År 2004 var, som
framgått ovan, ambitionerna på väg i  motsatt riktning,
starkt uppåt medan resurstillgången föreföll osäker. Den
vikande trenden innebar att Sveriges inflytande i EU mins-
kar, ansåg försvarsanalytikern Niklas Granholm, FOI, i en
intervju i samma tidning.

Anpassningsfilosofin
Inför FB 04 välkomnade försvarsutskottet den uppstram-
ning som har skett i  planeringen samt att regeringens
kravställande kommer att ske i termer av beredskap, flexi-
bilitet och utveckling. Utskottet förutsätter att regeringen
håller riksdagen fortlöpande informerad om förändrings-
planeringens utveckling.'" I  riksdagens decemberdebatt
2004 togs anpassningsfilosofin inte upp i något anförande.
Riksdagen godkände utan votering vad utskott och reger-
ingen föreslagit i anpassningsfrågan.

Det förefaller egendomligt att utskottet kunde uttala
sig så positivt i frågan. Vad man avsåg var tydligen rent
administrativa åtgärder som regeringen anmält. När det
gäller praktiska förutsättningar för anpassning innebar
regeringsförslaget en kraftig minskning av grundorganisa-
tionen. Dess möjligheter att genomföra anpassningsåtgärder
minskade. Utskottet bör vidare ha haft kännedom om de
argument som framfördes i den interna debatten — bland
annat i samband med propagandan för NBG — om att sätta
fokus på förmåga "här och nu", vilken försvagade förståelsen
inom försvarsmakten för anpassningsåtgärder, i synnerhet
tillväxt. Statsmakternas retoriska vidhållande av anpassning
framstod mer och mer som ett försök att legitimera nedskär-
nings- och besparingsåtgärder.

132 Betänkande 1004/05: FöU 4, s. 95.
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Personalförsörjning
Inför FB 04 delade försvarsutskottet regeringens uppfattning
att grunden för personalförsörjningen även i fortsättningen
bör vara totalförsvarsplikt. Plikten utgör en viktig förutsätt-
ning för att försvarsmakten skall kunna lösa sina åtaganden.
Utskottet avslog därför ett yrkande från miljöpartiet om att
den allmänna värnplikten bör avskaffas. Utskottet anslöt
sig dock till regeringens uppfattning att tjänstgöring med
värnplikt i största möjliga utsträckning skall vara frivillig.
Värnpliktsfrågan togs upp i 26 motioner men i riksdagsde-
batten bara i fyra anföranden. Utskottets förslag bifölls av
riksdagen utan votering.

Riksdagens bifall till förslaget om att "tjänstgöring med
värnplikt i största möjliga utsträckning skall vara frivillig"
är motsägelsefullt. Det avspeglar en handlingsförlamning
hos statsmakterna när det gäller att hantera personalförsörj-
ningsproblemet i en situation då man vill att försvarsmakten
skall kunna genomföra fredsframtvingande operationer med
kort varsel.

Materielförsörjning
I riksdagsbehandlingen inför FB 04 föreslog försvarsutskot-
tet att regeringen skulle få begärt bemyndigande när det
gäller exportstöd.'"

I riksdagsdebatten gjordes mindre än io anföranden om
försvarsindustri (sammanlagt hölls 147 anföranden om för-
svarspolitiken). Försvarsminister Leni Björklund anmälde
att materielförsörjningen anpassas till en förändrad omvärld.
Riksdagen biföll utskottets förslag utan votering.

133 Betänkande 2.004/o5: FöU 4, s.174-175.
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Nätverksbaserat försvar (NBF)

Försvarsutskottet föreslog bifall till regeringens förslag134 om
NBF. Utskottet ansåg att det förslag som Erling Wälivaara
(ND) framfört i en motion, nämligen att "NBF är en grund-
pelare i den pågående försvarsreformen", var tillgodosett i
regeringens förslag. Frågan togs inte upp i något anförande i
riksdagsdebatten i december 2004. Riksdagen biföll utskot-
tets förslag utan votering.

Försvarsekonomi

Inför FB 04 ansåg försvarsutskottet att riksdagen borde
bifalla regeringens förslag om en reducering av den ekono-
miska ramen. Utskottet ställde sig bakom regeringens för-
svarspolitiska och ekonomiska utgångspunkter och avslog
ett antal yrkanden av motsatt innebörd. Kammaren biföll
utskottets förslag med 174 röster mot 4; 124 ledamöter
avstod.

Kritik mot försvarsbeslutet år 2004
SvenskaDagbladet förutspådde redan före riksdagsdebatten att
beslutet kommer att vara passe. Regeringen hade redan 2004-
09-30, det vill säga bara en vecka efter det att propositionen
offentliggjorts, givit ös order om nya besparingar. I  Da-
gens Nyheter betecknade den politiske reportern Henrik
Brors försvarsuppgörelsen som mycket svag.135 Försvaret
utnyttjades som mjölkko både åt försvarsindustrin och i
regionalpolitiken. Statsminister Göran Persson tar stöd av
två EU- och NATO-fientliga partier.

Dagens Nyheters ledare hade, dagen efter FB 04, rubri-
ken "Utan en tanke på säkerhetspolitiken".136 Tidningen

134 1 proposition 2004/05:5, s. 50.
135 Dagens Nyheter 2004-12-16.
136 Ledare Dagens Nyheters 2004-12-17.
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jämförde finsk och svensk politik genom att med tydligt
gillande av den finska och ogillande av den svenska citera en
finsk rapport i saken: "Landets självständiga handlingskraft
i alla situationer ska kunna garanteras. Försvarsförmågan
ska vara trovärdig och hela landet ska försvaras." Svenska
Dagbladets ledare hävdade att riksdagsbeslutet inte handlade
om försvaret utan om regeringsmakten.137 Det fanns tydliga
motsättningar i  regeringspolitiken, t i l l  exempel: Sverige
vill inte att EU ska bli en militärallians men skriver under
solidaritetsklausulen. Sverige kräver FN-mandat vid inter-
nationella insatser men tillåter undantag.

Den för regeringen mest bekymmersamma kritiken kom
från det vanligen mot regeringen positiva Aftonbladet. Den
politiske kommentatorn Lena Melin skrev under rubriken
"Är det såhär det ska gå till?"138 Det viktigaste försvars-
beslutet på länge vilar på mutor t i l l  vänsterpartiet. Det
finns inget samförstånd över blockgränserna. Det innebär
risk för att beslutet kan komma att rivas upp om borgarna
vinner valet år 2o06. Leni Björklund har misslyckats i sin
viktigaste uppgift. Regeringens hantering av frågan är ett
skolexempel på hur politikerförakt stimuleras. Det bör
emellertid observeras — när det gäller kritik mot försvarsbe-
slutet — att oppositionen inte ifrågasatte vare sig föreslagen
fortsatt övergång från invasionsförsvar t i l l  insatsförsvar
eller prioriteringen av internationella insatser och styrkor
till E u:s förfogande. Oppositionen undvek de fundamentala
försvarsfrågorna.

Sammanfattning om ominriktningen 2000-2004
Ominriktningen stagnerade under perioden. Det hade flera
orsaker. Avgörande var att den hade satts i gång utan en
137 Ledare Svenska Dagbladet 2004-12-17.
138 A f t o n b l a d e t  2 0 0 4 - 1 2 - 1 6 .
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grundläggande strategisk analys av förefintliga krav på för-
svar och förefintliga resurser för försvar.

Den officiella säkerhetspolitiska analysen bortsåg från
viktiga nya inslag i läget och den hemföll till schabloner. De
försvarspolitiska åtgärderna, vilka avsågs effektivisera både
nationell och internationell försvarsförmåga, misslyckades i
båda dessa avseenden, Den nationella förmågan försvagades,
den internationella kom aldrig upp ens till den kvantitet som
riksdagen upprepade gånger hade fattat beslut om.

Grundorganisationen beskars så kraftigt att anpassning
— i meningen återtagning eller tillväxt — närmast blev en
chimär, främst när det gäller tillväxt. Försvarsekonomin
var behäftad med "svarta hål", vilket föranledde drastiska
omplaneringar och neddragningar i verksamheten vid för-
banden och i staberna. Opinionsbildare och allmänhet tap-
pade intresset för försvarsfrågan som alltmer hanterades i
"ett stuprör" undandraget från insyn redan från riksdagens
sida.

Folkförankringen blev lidande. Göran Greider gav ut-
tryck för detta: "Nu ser jag ett annat försvar nalkas ur
framtidens dimmor. Högteknologiskt, professionaliserat,
losskopplat från breda folklager, ja smått kopierat efter den
amerikanska stormaktens militära kapacitet, uppövad och
utvecklad i kampen mot exempelvis fullständigt försvarslösa
tallbaner.... Överbefälhavaren kommer gående mot mig
ur denna framtidsdimma. Går han inte rent av framför de
politiker som han ska gå efter. Folket syns inte alls i dimman.
Demokratin ska vaktas av en yrkesarm6"1 39

139 Försvaras Forum nr 1/2002.
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4. Den nationella
försvarsförmågan stryps

2004-2009

Kronologi, internationellt

2005
Terrorattack i London. 88 döda.
Orkanen Katrina orsakar översvämning i New
Orleans.

2006
Angela Merkel regeringschef i Tyskland.
Jyllands-Posten publicerar bilder av profeten
Muhammed.
Saddam Hussein avrättas.

2007
Spänt läge i Kosovo, Ahtisaari, tidigare president i
Finland, medlar.
Bråk om ryskt krigsmonument i Estland.
Nicolas Sarkozy vinner det franska presidentvalet.
Tony Blair avgår som brittisk premiärminister, efter-
träds av Gordon Brown.

2008
Dmitrij Medvedev president i Ryssland, Vladimir
Putin premiärminister.
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Ryssland anfaller Georgien.
Barack Obama president i USA.
Höstens bankkris i USA utlöser global finanskris.

2009
Varning för pandemi (HiNi,"svininfluensan").
Sverige ordförandeland i EU juli-december.

Allmänt, svensk politik
2005

Stormen Gudrun fäller 75 miljoner m3 skog.
Regeringens budgetproposition för år 2006 innebär
en drastisk neddragning av försvarsbudgeten jämfört
m e d  F B 04.

2006
Essingeleden avstängd, bron påkörd av kranfartyget
Lodbrok.
Laila Freivalds avgår som utrikesminister, ersätts av
Jan Eliasson.
Borgerlig seger i riksdagsvalet. Fredrik Reinfeldt bil-
dar fyrpartiregering.
Deklaration i regeringsförklaringen om att Sverige
bör öka möjligheterna att delta i internationella freds-
insatser.
Jordskred avbryter väg- och järnvägsförbindelser i
Bohuslän och Jämtland.
2007
Mona Sahlin partiledare för socialdemokraterna.
I vårbudgeten avsätts 4,3 miljarder för att modernisera
31 jAs-plan.
Lars Leijonborg avgår som partiledare i folkpartiet;
Jan Björklund efterträder.
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Finansminister Anders Borg i Almedalen: försvars-
budgeten kan minskas med stora belopp.
Försvarsminister Mikael Odenberg avgår, ersätts av
Sten Tolgfors.
Lo tappar 8o 000 medlemmar under året.

2008
Riksdagen antar FRA-lagen.
Försvarsmakten anmäler att den är i djup ekonomisk
kris.

2009
Riksdagen beslutar med tre rösters övervikt att värn-
plikt ska vara vilande, tjänstgöring frivillig.
Regeringen avser köpa Super-JA s — förutsatt att Norge
köper samma plan.'

Betydelsefulla aktörer under perioden 2 0 04 -2 09
Mikael Odenberg, försvarsminister 2006-2007; Sten Tolg-
fors, försvarsminister 2007—; Håkan Syren, ÖB 2004-2009.

Mikael Odenberg hann under sin korta ämbetsperiod
avslöja sig som en varm anhängare av den försvarspolitik
företrädaren Leni Björklund (s) hade stått som garant för.
Den tillgodosåg försvarsindustrins intressen, prioriterade
internationella insatser, dock utan ha löst frågan om hållbar
personalförsörjning för detta, samt undergrävde det natio-
nella försvaret.

När Odenberg under sitt första år som försvarsminister
uppmanades i Svenska Dagbladet att bygga en försvarsmakt
som kan försvara hela Sverige och har en stark folklig för-
ankring (Jan och Ulf Wickbom, 2006-10-25) var hans svar i
tidningen arrogant: "Militärromantik leder vilse".2 Den nya
i P r o p o s i t i o n  2008/09a, Uo 6, 5.58.
z Svenska Dagbladet 2006-11-09.
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regeringen tänkte i stället fördubbla anslaget till internatio-
nella fredsfrämjande truppinsatser.

Odenbergs arrogans drabbade även efterträdaren och
partikamraten Sten Tolgfors. Odenberg skrev en artikel som
fick rubriken "Min efterträdare är uppenbarligen okunnig".3
Läsarna erinrar sig kanske ett uttalande av Odenberg om
sin efterträdare: "En tomhylsa".4 Tolgfors fick därmed en
stämpel på sig att vara allmänt okunnig.

Men frågan är om inte Odenberg även avslöjade stor
okunnighet om försvarsfrågans innebörd. Han var uppen-
barligen okunnig om det bräckliga läge som ominriktningen
hade resulterat i. I retoriken slog han vakt om det nationella
försvaret, men i praktiken gjorde han inget för att komma ur
försvarsindustrins grepp om försvarsstrukturen eller för att
ändra på den dominerande prioriteringen av internationell
verksamhet. En insikt skall dock räknas honom till godo - i
varje fall för slutet av denna utsaga: "Försvarsberedningen är
-  trots namnet - ett lika utmärkt organ för analys och sam-
råd som det är ett dåligt organ för att beredningsförslag".
Den första meningen i  detta uttalande kan ifrågasättas,
men den andra meningen har fog för sig - se avsnittet om
Försvarsberedningen i kapitel 2.

Odenbergs plötsliga avgång tolkades som ett tecken på
att han kämpade för försvaret. Det rörde sig snarare om en
prestigekamp inom regeringen. De stora rikstidningarna hade
samstämmiga bedömningar. "Inte mycket till försvarsallians"5
Svenska Dagbladet tog upp att efterträdaren Sten Tolgfors var
vapenvägrare.6 "Odenbergs avgång bakslag för alliansen."7

3 D N  Debar t 2007-12-16.
4 Intervjuer i TT och radioekor.
5 Ledare  Svenska Dagbladet 2007-09-06.
6  S v e n s k a  D a g b l a d e t  2 0 0 7 - 0 9 - 0 6  o c h  2 0 0 7 - 0 9 - 0 7 .

7 Dagens Nyheter 2007-09-07.
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Sten Tolgfors hade varit riksdagsman i tretton år när han
blev handelsminister, 4o år gammal, i  samband med den
första rockaden i Fredrik Reinfeldts regering i oktober 2006.
Både partikollegor och motståndare beskrev honom som
historieintresserad, plikttrogen och engagerad. När Tolgfors
blev handelsminister zoo6 anmälde Svenska Dagbladet att
Tolgfors hade passion för handelsfrågor. Han hade tidigare
varit ledamot i utbildningsutskottet och där tydligen visat
passion för dess frågor. Den dåvarande utbildningsministern
Ibrahim Baylan (s) vitsordade Tolgfors goda egenskaper men
hade också funnit denne vara enkelspårig i den meningen att
han kunde bita sig fast i en fråga och återkomma till denna
i tid och otid.8

Vid skiftet av försvarsminister i september 2007 riktades
all uppmärksamhet i medierna på Mikael Odenberg. Sten
Tolgfors insatser som handelsminister betygsattes inte.
Det visade sig snart att han inte hade någon svårighet att
passionerat gripa sig an försvarsfrågorna men också att han
inte lagt bort sin ovana att bita sig fast i vissa frågor och i tid
och otid delge omvärlden sin kategoriska mening i saken.
Svenska Dagbladet, DN Debatt men också landsortstidningar
— inte minst socialdemokratiska sådana — överöstes med
artiklar. Hans mantra gällde främst:

1) vi har ett bra försvar;
z) vi skall satsa på internationella insatser;
3) vi skall ha ett försvar som alltid är tillgängligt, här och

nu;
4) frivillighet ger bättre försvar än värnplikt;
5) vi skall ha krigsmateriel i världsklass.

8 Svenska Dagbladet 2006-10-25.
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Det hände att Tolgfors vände på mantra nr i  och hävdade
att försvaret visserligen var bra men att det ändock var otill-
räckligt.9 Men det var för att förstärka betydelsen av mantra
2 och 3. Inga av Tolgfors utsagor eller åtgärder vittnar om att
han för det första insåg det uppenbara behovet av att göra ett
långsiktigt strategiskt bedömande i syfte att klara ut om landet
har ekonomisk och personell bärkraft för den försvarsstruktur
som ominrikmingen resulterat i efter närmare tio-årig process
och för det andra, hur man skall återskapa erforderlig försvars-
förmåga ur detta läge.

Tolgfors bet sig fast i "här och nu" och i "materiel i världs-
klass". Han var därmed en äventyrlig försvarsminister, med
det reella om än inte formella avskaffandet av värnplikten
som tecken på halsstarrighet och begränsning. Kriget i
Georgien fick Tolgfors att i retoriken tala om behovet av att
förstärka det nationella försvaret. Hans förslag till praktiska
åtgärder i saken var marginella.

Håkan Syrt‘n var 52 år då han blev överbefälhavare år
2004. Han började sin officersbana vid kustartilleriet (x A 4)
1973. Efter trupptjänst och utbildning vid försvarsmaktens
skolor var han elev vid us War College 1988/89. Under
1990-talet tjänstgjorde han i Försvarsstaben och han var chef
för KA 1 i Vaxholm sommaren 1994 till hösten 1996. Han
blev generalmajor 1999 och var chef för MUST 1999-2003.

Till skillnad från sin företrädare hade Syrin en utbild-
ning och tjänstgöring som gjorde honom till en meriterad
ös-kandidat. Den politiska och militära ledningen var 2003
i behov av en ÖB som kunde bidra kraftigt till att rädda
ominriktningen. Den hade "gått i stå". Det hade lovats att
det skulle skapas både ett starkt nationellt försvar och ökade
internationella insatser. Det var nu en uppenbar risk för att

9 D N . s e  2008-11-07.
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det varken skulle bli det ena eller det andra. Regeringens och
militärledningens prestige var i fara.

Regeringen gjorde med hänsyn til l sina bindningar till
ominriktningen ett lyckokast när Håkan Syren utnämndes
till ös. Denne förklarade redan från början att den påbör-
jade ominriktningen var helt nödvändig och att den måste
fortsättas. Han gick i god för den, inför utsikten av försvars-
politisk härdsmälta.

Syren var säkerligen, med sin intelligens, medveten om
att ominriktningen var behäftad med stora brister. Min
hypotes är att han insåg att han hade att välja mellan två
alternativ:

) fullfölja ominriktningen med kraft.
z) föreslå och verka för en ny ominriktning till en struktur

mer passande småstatens nationella försvarsbehov och
dess personella och materiella bärkraft.

Det är begripligt att Syren valde alternativ 1. Alternativ 2
skulle ha inneburit en hård strid mot de särintressen som
stod bakom den Wiktorinska ominriktningen. Dessa sär-
intressen hade säkerligen snabbt tvingat bort honom från
ös-stolen, om han ens fått tillfälle sätta sig på den. Till hans
val av alternativ kan möjligen det förhållandet ha bidragit
att han därigenom hindrade sina ivriga konkurrenter från att
komma till makten. Det bör i så fall räknas Syren till godo.

Syren visade egenskaper som starkt bidrog till att utveck-
lingen trots det svåra utgångsläget blev logisk, i förhållande
till de ambitioner som politikerna hade fastställt. Därtill
bidrog hans ledarstil. Han lyssnade tålmodigt på olika argu-
ment, men han var benhårt konsekvent i genomdrivandet
av sina beslut. Hans argumentering var fri från slagord och
överord. Han åtnjöt därför respekt. Syren gjorde kraftfulla
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insatser för att försvarsmakten skulle präglas av idealistiska
värderingar: Öppenhet, Resultat, Ansvar. Han ville uppenbart
bevara så mycket som möjligt av värdegrunden i värnplikts-
försvaret in i den yrkesarme som ominriktningen resulterade
i. Framtiden får utvisa om detta fick framgång.

När Håkan Syren tillträdde som ös 2004 var Sverige
sedan fem år tillbaka på väg att bli ett strategiskt vakuum.
Denna process var fullbordad när han slutade som ÖB. Men
utan Håkan Syrens insatser hade läget med stor sannolikhet
varit ännu värre.

Bedömningar, förslag och debatt

Säkerhetspolitik och hotbilder
Försvarsberedningen lämnade tre rapporter under perioden.
I den första, Ds 2006:i En strategi för Sveriges säkerhet redovi-
sades få säkerhetspolitiska bedömningar. Bland dem som
förekom märks följande: "Vårt internationella agerande är
centralt för att stärka Sveriges samlade säkerhet. I  dagens
värld är det lika viktigt att värna fria flöden som det tidigare
var att skydda territoriella gränser."1°

I den andra rapporten, Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan,
riktad till den borgerliga regering som tillträtt hösten 2006,
redovisades först den uppgift som beredningen hade fått
av försvarsministern på nyåret 2007 "Under ledning av
utrikesutskottets ordförande Göran Lennmarker kommer
försvarsberedningen att analysera de strategiska trenderna i
vår omvärld. Arbetet kommer bland annat att ge fortsatt väg-
ledning för utvecklingen av det flexibla insatsförsvaret....”11

Försvarsministerns beställning syftade uppenbarligen
io D s  2006:1 En strategi Fir Sveriges Säkerhet,
11 D s  2007:46 Säkerhet i samverkan, s. S.
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inte till att klarlägga Sveriges strategiska läge, vårt behov
av försvar och våra resurser för att tillgodose dessa krav.
Det gällde "trenderna i vår omvärld" Det var ett ämne som
den militäre experten i beredningen Michael Moore hade
stor kännedom om. Han hade under många år anbefallt
trenderna i särskilt de västliga stormakternas strategier som
förebild för det svenska försvaret.

Av rapporten framgick bland följande värderingar:

• Norden och Östersjöregionen präglas av stabilitet, dialog
och samarbete på en tidigare aldrig skådad nivå.

• Arktis och Barentsregionens strategiska betydelse ökar på
grund av efterfrågan på dess naturtillgångar.

• Rysslands stora inkomster som världens största gas- och
näst största oljeleverantör ger strategisk handlingsfrihet
som dock balanseras av landets beroende av export till EU.

• givet höga olje- och gaspriser kommer Rysslands militära
operativa förmåga att öka.

• gasledningen Nord Stream väcker blandade reaktioner. Å
ena sidan kan den bli ytterligare ett led i den ekonomiska
integrationen mellan Ryssland och andra europeiska
länder samt trygga tillförseln av energi i Europa. Å andra
sidan kan den ge Ryssland ett ökat inflytande i regionen.

Den tredje rapporten Försvar i användning, Ds2008:48, var
också ett beställningsverk. Beredningen hade fått mycket
snäva direktiv. Användningen av försvaret utgår från inter-
nationell samverkan, vilket ställer krav på interoperabilitet.
Tillgänglighet, flexibilitet och rörlighet syftande t i l l  att
kunna prioritera efterfrågade insatser skall vara styrande för
insatsförsvarets fortsatta utveckling.

Beredningen anförde bland annat:
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• EU utgör den främsta plattformen för svenskt internatio-
nellt agerande.

• solidaritetsförklaringen upprepas:I2 "Sverige kom-
mer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller
ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller
nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på
samma sätt om Sverige drabbas."

• det  ryska agerandet mot länder som tidigare ingick i
Sovjetunionen kommer att vara ett lackmustest på vilken
väg Ryssland väljer.

De bedömningar som den socialdemokratiska regeringen
(vid makten till 2006-09-30) angav som underlag för sin
säkerhetspolitik hade redovisats i  proposition 2004/05:5.
Här två citat:

• ho t  mot freden och vår säkerhet kan bäst avvärjas i
gemenskap och samverkan med andra länder. På der
globala planet är det främsta uttrycket för detta vårt
stöd till Förenta Nationerna. Genom vårt medlemskap i
Europeiska unionen deltar vi i en solidarisk gemenskap
vars främsta syfte är att förhindra krig på den europeiska
kontinenten. En betryggande försvarsförmåga är en cen-
tral del av svensk säkerhetspolitik."

• e t t  enskilt militärt angrepp i alla dess former från en
annan stat direkt mot Sverige är osannolikt under över-
skådlig tid (minst en tioårsperiod)."

Den borgerliga regering som tillträdde 2006-lo-o1 framför-
de bland annat följande i sin regeringsförklaring 2.006-10-06:

12 Tidigare föreslagen i Ds 2007:46.
13 Proposi t ion 2004/05:5, 5. 23.
14 Proposi t ion 2004/05:5, S. 25.
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4. Den nationella försvarsförmågan stryps

• Sverige skall tydligt och klart tillhöra kärnan i det euro-
peiska samarbetet.

• Sverige bör verka för att den transatlantiska länken stärks.
• Sverige kommer att föra en aktiv utrikespolitik som tar

sig an de globala utmaningarna och som väcker respekt i
omvärlden.

Säkerhetspolitiska mål och medel ur  nationell synvinkel
nämndes inte i regeringsförklaringen.15

Med anledning av kriget i  Georgien i  augusti 2008
genomförde regeringskansliet en fördjupad säkerhetspoli-
tisk analys. Den föredrogs för försvarsutskottet 2008-12-
16. Föredragningarna protokollfördes inte, men innehållet
torde ha påverkat de planeringsanvisningar som regeringen
utfärdade till försvarsmakten 2008-11-06 (regeringsbeslut 5)
och proposition 2008/09:140.

Av säkerhetspolitiskt intresse är följande värderingar som
regeringen gjorde:

• den politiska utvecklingen i Ryssland får allt tydligare
auktoritära drag, med inslag av korruption, inskränk-
ning av det oberoende civila samhällets utrymme samt
ökande nationalism.... Ryssland har på senare år gjort
sitt yttersta för att återta sin stormaktsroll på den globala
säkerhetspolitiska scenen".16

• Ryssland har förmåga att genomföra insatser med preci-
sionsvapen med lång räckvidd och kan också snabbt sätta
in mindre markstridskrafter (bataljoner-brigader), men
landet har en begränsad förmåga att driva omfattande

15 Prot .  2006/07:6, 5.1-16.
16 Proposition 2008/09:140, 5.23.
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militära operationer utanför federationens territorium
och dess närområde."

• Georgienkonflikten har visat att den ryska tröskeln för
att använda våld har sänkts, men den varierar med den
politiska och strategiska situationen i varje enskilt fal1.18

Oberoende opinionsbildare deltog ofta i den säkerhets- och
försvarspolitiska debatten under perioden. Redovisning
nedan under rubriken "Högt i tak i beslutsprocessen?"

Det var ingen större skillnad mellan socialdemokra-
tiska och borgerliga regeringars syn på säkerhetspolitiken.
Militärt angrepp mot Sverige bedömdes osannolikt under
överskådlig tid. Betydelsen av militärt försvar som stabili-
serande faktor i fredstid behandlades inte. Kriget i Georgien
2008 utnyttjades av den borgerliga regeringen främst för
att påvisa att dess utformning av ominriktningen var på
rätt väg.

Försvarsmaktens struktur och organisation
Försvarsberedningens rapport, Ds 2oo6a, avsåg förslag om
"en strategi för Sveriges säkerhet". Inga militära struktur-
eller organisationsfrågor togs upp. Beredningen föreslog
att Krisberedskapsmyndigheten och Statens räddningsverk
skulle slås samman.

I Säkerhet i samverkan (Ds 2007:46) formulerade bered-
ningen krav på det militära försvaret, som ger tydliga
signaler om att det måste ha en struktur och organisation
av expeditionskårstyp: "Insatsförsvaret ska ha förmåga
att kunna användas globalt, i  Europa och vårt närområde
samt när så behövs på vårt eget territorium. Tillgänglighet,
flexibilitet och strategisk rörlighet ger ökad handlingsfrihet
17 Proposi t ion 2008/09:140, s. 24.
18 Proposi t ion 2008/09:140, S. 14.
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4. Den nationella fiirsvarsffirtnågan stryps

och ska vara styrande för försvarets utveckling. Vi fortsät-
ter därmed transformeringen från ett hotbildsstyrt försvar
till ett viljestyrt insatsförsvar med möjlighet till priorite-
rade och efterfrågade insatser". Ledamoten i beredningen
Gunilla Wahlen (v) anförde i en avvikande mening att ett
försvar som är helt anpassat till internationella insatser
i andra delar av världen inte kommer att skapa de rätta
förutsättningarna för att försvara och verka i Sverige vid ett
eventuellt angrepp.

I Försvar i användning (Ds 2008:48) tillkännagav bered-
ningen att Sverige har en modern och kvalificerad försvars-
makt som är inne i en omfattande transformeringsprocess.
Det behövs emellertid ytterligare fokusering på den opera-
tiva effekten. Dessa reformer kan rymmas inom av riksdagen
fastställd ekonomisk ram. Vi fortsätter transformeringen
mot ett mer viljestyrt insatsförsvar med möjlighet till prio-
riterade och efterfrågade insatser för att kunna hantera
utmaningar och hot i en ständigt föränderlig värld.

Militära förmågor som endast är utformade för insatser
på eget territorium har endast begränsad användbarhet i
dagens mångfacetterade och komplexa säkerhetspolitiska
miljö. Ett militärt försvar som används för att hantera dagens
utmaningar och hot får operativa erfarenheter nödvändiga
för att också i framtiden kunna hantera incidenter, kriser
och konflikter i vårt närområde och kunna försvara det egna
territoriet i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge.

Stora delar av den nuvarande insatsorganisationen byg-
ger fortfarande på mobilisering och på att det finns
tid för att komplettera brister i  materiel och utbild-
ning. Organisationen är inte användbar utan mobilisering.
Pliktpersonal är endast användbar på eget territorium. En
användbar insatsorganisation måste bemannas med frivillig
personal.
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Insatsorganisationen skall i första hand vara tillgänglig
för insatser här och nu. Den skall bestå av stående förband,
kontraktsförband, kvalificerat hemvärn samt personalreserv
(före detta anställd personal). Organisationen innehåller
ingen pliktpersonal, men den utgör en god grund för att
i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge organisera en större
insatsorganisation med pliktpersonal. Stående förband är
mycket kostsamma. Beredningen föreslår därför att endast
en mindre del av insatsorganisationen bemannas med hel-
tidsanställd personal.

Ur markstridskrafterna skall 2 000 personer över tiden
vara insatta internationellt och nationellt. Periodvis skall
det finnas förmåga att upprätthålla en snabbinsatsstyrka.
I insatsförbanden bör balansen ändras mellan tunga och
lätta förband, t i l l  de lättare förbandens fördel. Tyngre
enheter (med stridsvagnar och tyngre fordon) reduceras i
betydande utsträckning. Luftvärnsrobotsystem 97 avveck-
las. Antalet stridsflygplan (planerad volym ioo st.) redu-
ceras i  väsentlig grad. Amfibieförmågan utvecklas men
inordnas i  markstridskrafterna, allt enligt beredningens
majoritet.

I en avvikande mening hävdade Allan Widman (FP) att
beredningen fäst för stora förhoppningar till nordiskt sam-
arbete. Ett sådant saknar verklighetsförankring. I avsaknad
av tydlig svensk vilja att ansluta ti l l  NATO blir ett nord-
iskt samarbete utan verkligt djup och förtroende. Gunilla
Wahlgin (v) delade inte beredningens mening att Sverige
skall hålla 2 000 personer ur markstridskrafterna insatta,
nationellt och internationellt; ej heller beredningens förslag
att vi periodvis ska kunna upprätthålla snabbinsatsstyrka.
Sverige bör inte i förväg slå fast ett visst antal soldater för
insatser i utlandet. Behovet bör styra.

Försvar i användning föreslog således en radikalt ändrad
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struktur på försvarsmakten. Ändringen hade under närmare
tio år "legat i luften", men utan att vare sig politiker eller
militärledning vågat ta det steg som beredningen nu före-
slog: från en struktur styrd av försvarsbehov till ett viljestyrt
försvar. Vilken vilja? Redovisade utsagor tyder på att det
är viljan att ständigt ha grundläggande försvarsförmåga
tillgänglig oavsett hotsituation. Det är i grunden ett intresse
för försvarsproducenter, inte för  säkerhetskonsumenter.
Försvarsgrenschefer och försvarsindustrin får sina önskemål
tillgodosedda. Men strukturförändringen innebär en döds-
stöt mot tidigare grundtanke. Försvaret var då ti l l för att
avhålla från angrepp."

Beredningen föreslog en organisation som endast är
lämplig för offensiva insatser i lägre förband i internationella
uppdrag (kompaniförband och lägre). Den passar inte -
trots bedyranden om motsatsen - i ett nationellt försvar (se
Gunilla Wahlgins avvikande mening, nämnd ovan). Frågan
om övergång från hot- till viljestyrt försvar har veterligen
inte varit föremål för granskande analys inför eller under
ominriktningens förlopp. Det första tecknet på att ändring
var påtänkt finns i en promemoria med rubriken "Vår vilja".
Den är skriven av dåvarande chefen för högkvarterets strate-
giavdelning, översten av 1. gr Johan Kihl och den är daterad
1.997-03-o5.2°

Begreppet "viljestyrt försvar" nämns i  statsmakternas
dokument endast i försvarsberedningens rapporter 2007 och
2008. Det kan hänga samman med att en av förespråkarna
för ett viljestyrt försvar, generalmajoren Michael Moore, var

19 Kommentar: beredningen föreslog en struktur där försvarsmakten
miste uppsöka konflikter (av lagom format) för att motivera sin exis-
tens. Strukturen är ägnad för offensiv konfliktstrategi (i liten skala).
Den ger ingen grund för en utvecklingsstrategi inför försämrade säker-
hetspolitiska lägen./CBj

20 PM finns i författarens hemarkiv.
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expert när bägge rapporterna utarbetades. I  försvarsmak-
tens dokument används inte begreppet. Det används inte i
propositionen inför FB 09.21 Det förefaller inte osannolikt
att högkvarteret använde begreppet för att slippa kravet på
besvärlig hotstyrd planering.

Regeringen
Den borgerliga regering som tillträde 2006-10-01 berörde
inte några organisationsfrågor i regeringsförklaringen.22 Re-
geringen överlämnade 2009-03-19 proposition 20 o 8/09:140
Ett användbart försvar till riksdagen.

I denna proposition anförde regeringen bland annat föl-
jande när det gäller struktur- och organisationsfrågor:

• Sverige skall ha ett användbart, tillgängligt och flexibelt
försvar. Försvaret ska kunna användas här och nu.

• bataljonsstridsgrupper blir kärnan i armsstridskrafterna.
• inom armsstridskrafterna skall förmåga finnas att leda

verksamhet på brigadnivå.
• inom marinstridskrafterna prioriteras operativ verksam-

het med korvett av Visbyklass samt vidmakthållande av
undervattensförmågan.

• flygstridskrafterna ska primärt utveckla förmåga art verka
i Sverige.

• en  förbandsreserv om fyra mekaniserade bataljoner orga-
niseras utanför insatsorganisationen. Den skall kunna till-
föras insatsorganisationen inom tre år efter särskilt beslut.

• insatsorganisationen skall år 2014 bestå av bland annat
följande förband: Högkvarter, rörlig operativ ledning,
insatsledning Stockholm; två brigadstaber; åtta manöver-
bataljoner; sjöstridsflottiljledning, två korvettdivisioner,

21 Proposition 2008/09:140.
22 Riksdagsprotokoll nr 2006/07:6, s. 1-18.
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4. Den nationella försvarsförmågan stryps

ubåtsflottilj; fyra stridsflygdivisioner JAS 39, helikopterba-
taljon, två basbataljoner.

• beträffande grundorganisationen angavs att inga nedlägg-
ningar av enheter skall ske under innevarande mandatpe-
riod.

I planeringsanvisningar t i l l  försvarsmakten hösten 2.008
angav regeringen bland annat följande: användbarheten här
och nu är ett grundkrav. Alla förband i insatsorganisationen
ska vara tillgängliga i närtid. Försvarsmakten ska över tiden
kunna hålla cirka 2 000 personer insatta internationellt och
nationellt."

Försvarsmakten
Det mest väsentliga förslaget från försvarsmakten under
perioden när det gäller struktur- och organisationsfrågor
framgår av skrivelse ti l l  regeringen 2009-01-30 Försvars-
maktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition
2009. Underlaget hade framtagits i  en fortlöpande dialog
med regeringskansliet.

Regeringen hade i sina planeringsanvisningar angivit att
insatsorganisationen år 2014 skall ha hög tillgänglighet och
användbarhet här och nu. Försvarsmakten har tolkat "här
och nu" som att förbanden över tiden skall ha sagda förmåga
omedelbart gripbar. Det betyder att "här och nu" har per-
manent giltighet i dag likväl som över tiden, vilket i sin tur
innebär att kravet på förmåga "här och nu" även innefattar
ett krav på fortsatt utveckling. (Jämför avsnittet Anpassning
och beredskap nedan)

Insatsorganisationen föreslogs omfatta stående förband,
kontraktsförband och nationella skyddsstyrkor. Insatsstyr-

23 Regeringsbeslut zoo8-11-06 Fö 2oo8/3305/M11„ s. 3.
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korna inklusive de nationella skyddsstyrkorna utvecklas till i
huvudsak kontrakterade förband med en mindre del heltids-
anställda soldater. Flyg- och sjöstridskrafterna utvecklas till
i huvudsak stående förband.

Försvarsmakten avsåg att genomföra de grundorganisa-
toriska förändringar som den själv kan besluta. Framtida
förändringar i grundorganisationen som kan bli aktuella
— genom statsmakternas eller försvarsmaktens beslut — är
exempelvis:

• Stridsvagnsverksamheten koncentreras till färre platser
och utbildningen av ingenjörförband till en plats.

• Utbildningen av manöverbataljoner innebär att antalet
utbildningsplattformar kan minskas från fem till fyra.

• Ett  flygplatsområde lämnas år 2010.
• Ansvaret som garnisonschef bör på sikt separeras från

ansvaret som chef för ett insatsförband.

Internationell verksamhet
De internationella insatserna hade under föregående
period stegvis vunnit erkännande av statsmakterna som
dominerande uppgift för försvarsmakten. Under perioden
2005-2009 befästes denna tendens, även om de nationella
försvarsuppgifterna efter Georgienkriget 2008 i retoriken
tillmättes något större betydelse.

Försvarsberedningen anförde i  sin rapport Ds 2007:46
att ett försvar som verkar i samverkan med andra utanför
Sverige är ett försvar av våra centrala värden och intressen
och ökar vår säkerhet. Militära förmågor som endast är
utformade för insatser på det egna territoriet är svåra att
använda utanför detta.

I sin rapport Ds 2008:48 anförde försvarsberedningen att
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4. Den nationella försvarsförnidgan stryps

den säkerhetspolitiska utvecklingen under de senaste 15-20
åren och den ökade ambitionen rörande internationella
insatser har motiverat att allt flera förband anpassats ti l l
att kunna användas i  internationella insatser. Den gäl-
lande organisationen innebär emellertid att förbanden efter
genomförd insats upplöses. Morgondagens insatsorganisa-
tion bör anpassas bättre till krav som utgår från förmåga att
göra internationella insatser.24

Försvarsmakten följde i  sitt underlag 2009-01-30 för-
svarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska
proposition 2009, de planeringsanvisningar som regeringen
hade givit i  regeringsbeslut 5 2008-11-06 FÖ 2008/3305
MIL. Försvarsmaktens bidrag til l insatser utanför Sverige
med markoperativ tyngdpunkt ska efter hand öka, i volym
och förmåga. För ökad vikt vid nationellt försvar talade
förslaget att Gotland ska kunna förstärkas och nyttjas för
basering av stridskrafter samt att markstridskrafter inklusive
nationella skyddsstyrkor över tiden ska kunna vara närva-
rande i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Försvarsmaktens fokus behöver ytterligare flyttas mot
pågående och planerade insatser. Eftersom insatser kom-
mer att genomföras tillsammans med andra länder och
aktörer ställs höga krav på tillgänglighet och flexibilitet samt
interoperabilitet med internationella samarbetspartners,
inte minst vad gäller organisationsstrukturer.

Utgående från kraven på internationella insatser bör
förmågan till fredsframtvingande operationer vara dimen-
sionerande för armsförbandens förmågor. Både marin- och
flygvapenförbanden inriktas mot både nationella och inter-
nationella uppgifter."

24 Ds 2008:48, p. 3.4, 6.42-47-
25 Kommentar: försvarsmakten erkände således att internationella insat-

ser med krav på hög beredskap och stridsförmåga (fredsframtvingande
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Regeringen
Under den tid, till 2006-09-30, som den socialdemokratiska
regeringen var vid makten gällde vad som i FB 04 bestämts
om internationell verksamhet. I  stark sammanfattning
framgår detta av proposition 2004/05:5, S. 41: "Förmåga
till internationella insatser skall öka såväl kvantitativt som
kvalitativt." Den borgerliga regering som tillträdde 2006 var
inne på samma linje som den avlösta: "Regeringen anser att
Sveriges engagemang i fredsfrämjande insatser under EU:s,
FN:s och NATO:s ledning bör öka."26

Försvarsmakten hade i sitt underlag för försvarsproposi-
tionen anmält att förmågan att hålla 2 coo personer konti-
nuerligt insatta kunde uppnås först 2019. Regeringen angav
emellertid att denna förmåga skall finnas över tiden.

Anpassning och beredskap
Begreppet "anpassning" var avskaffat i den svenska försvars-
politiska debatten efter FB 04. Icke desto mindre förekom
förslag om åtgärder av reell anpassningskaraktär i försvars-
processen även efter FB 04.

Som angivits ovan anförde försvarsberedningen i sin rap-
port 2007 att vi går från ett hotstyrt till ett viljestyrt försvar.
Det kan synas utesluta anpassning efter förändrade hotbil-
der. I  nästa rapport upprepas tesen att vi fortsätter trans-
formeringen mot ett mera viljestyrt insatsförsvar.27 Men i
avsnitt 3.3 "Grundläggande krav på förmågor" krävs det att
insatsförbanden sammantaget har en kvalificerad förmåga
att genomföra strid i hela skalan från lågintensiva till högin-
tensiva konfliktnivåer. "En insatsberedd och rörlig insatsor-
- operationer) är dimensionerande för det svenska försvaret. Föreslagna

åtgärder för att stärka det nationella försvaret är av marginell bety-
delse./CBj.

26 Proposition 2008/09:140, s.29.
27 Ds 2008:48.
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ganisation är den bästa försäkringen för att kunna hantera ett
försämrat säkerhetspolitiskt läge i vår del av världen."

Detta är enligt min mening ett indirekt erkännande av att
hotbilden kan förändras avsevärt och därmed kräva anpass-
ning av insatsorganisationen.

Försvarsmakten behandlade saken i sitt underlag för reger-
ingens försvarspolitiska proposition.28 Rubriken var "Förmåge-
utveckling".

Försvarsmakten ska ha en struktur och nödvändiga för-
utsättningar för att under överskådlig tid kunna möta
en försämrad säkerhetspolitisk situation. Detta förutsät-
ter att riksdag och regering fattar successiva beslut om
utökning av antalet soldater, officerare och materiel.
Försvarsmakten bedömde att det tar lång tid att åter-
hämta en förmåga och att möjligheterna att utveckla
helt nya förmågor är mycket begränsade. Planering och
förberedelser i likhet med vad som genomfördes under
1990-talet bedömdes i dagsläget inte vara meningsfulla.

På 1990-talet angavs att anpassningsförmåga skulle vara
inbyggd i försvarsmakten, 2009 föreslogs den bero på reger-
ings- och riksdagsbeslut om en utvidgad försvarsmakt. Ännu
i F B 04 fattades beslut om att försvarsmakten skulle ha en viss
anpassningsförmåga inbyggd i sin organisation: "Det mili-
tära försvaret skall inte bara dimensioneras av kraven på att
kunna hävda vår territoriella integritet och bidra till interna-
tionell fred och säkerhet utan även av vår vilja att upprätthålla
en grundläggande försvarsförmåga och kompetens.29 I pro-
position 2008/09:140 fanns ingen sådan ambition redovisad.

28 Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition
2009, bilaga 1.

29 Proposition 2004/05:5, s. 1.
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En faktor av stor betydelse i fråga om synen på anpass-
ning och beredskap är när ett försvar ur säkerhetspolitisk
synvinkel är användbart eller ej. Det har skett en radikal
förändring i  synen på detta efter det kalla krigets slut.
Dåvarande ÖB Lennart Ljung höll ett anförande inför FK 78
1979-02-16. Han konstaterade att vi har vissa internatio-
nellrättsliga skyldigheter i en neutralitetssituation. Men han
menade att denna formella del av neutralitetsskyddet fått en
alldeles för framträdande plats i debatten kring vår förmåga
att bibehålla vår neutralitet.

"Enligt min mening är denna vår förmåga i första hand
beroende av om vi verkligen har något att sätta emot vid
ett allvarligt menat militärt hot, inte om vi kan bevaka
våra gränser eller avvisa smärre gränskränkningar När den
svenska regeringen under andra världskriget såg sig tvingad
att tillåta den tyska transitotrafiken, berodde detta inte på
att man saknade förmåga att hävda den formella neutralite-
ten, utan på att man saknade förmåga att möta ett anfall, om
det skulle riktas mot oss."

Omvänt betyder detta att ett försvar under det kalla kri-
get ansågs vara användbart i avskräckande syfte om det i fred
på ett övertygande sätt visat att det kunde mobilisera snabbt
och ha förmåga att göra ett angrepp ovisst och olönsamt för
angriparen Ett sådant försvar är användbart som säkerhets-
politiskt medel även före mobilisering — en "fleet in being".
Detta synsätt dominerade inom försvarsetablissemanget
långt in på 1990-talet. Under den borgerliga regering som
tillträdde hösten 2006 har "det förrådsställda försvaret"
konsekvent förklarats vara icke användbart.

Som framgått ovan strävade man under 1990-talet efter
att bygga in anpassningsförmåga i försvarsmaktens organi-

3o F s t  1979-02-Z2 Info 910.
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sation. I sin artikel om "kärnförsvaret" föreslog dåvarande
försvarsminister Roine Carlsson att försvaret skulle vara så
organiserat att det kan växa i dimension om det säkerhets-
politiska läget förändras och ställer andra krav på försvaret.31
(Beslut om tillväxten förutsattes rimligen ligga hos regering
och riksdag.)

I den borgerliga regeringens proposition 2008/09 före-
slås en insatsorganisation som är helt inriktad på "här och
nu". Den enda tillväxtdelen är förbandsreserven, och den
ligger utanför insatsorganisationen.32 Om insatsorgani-
sationen skall tillväxa i väsentlig grad i operativ förmåga
måste den efter beslut av regering och riksdag tillföras nya
förband. Det bör ha framgått ovan att frågor om anpass-
ning är ofrånkomliga i en småstat samt att de i hög grad är
strategiska frågor.

Värnplikt och folkförankring
Vid periodens slut hade riksdagen fattat beslut om att värn-
plikten skulle vara vilande och att all militär tjänstgöring
skall vara frivillig. Detta beslut togs med knapp majoritet,
nämligen 153 för, 150 mot.33 Riksdagsbeslutet hade före-
gåtts av mer än io års intensiva kampanjer mot värnplikten.
Med tanke på vilka starka krafter som drev dessa kampanjer
är det förvånande att värnplikten blev så långlivad och att
omröstningen i riksdagen blev så jämn.

De som drev kampanjerna eller åtgärder som under-
grävde värnplikten var främst följande:

• Expressen och en del andra liberala tidningar.
• Folkpartiet.

31 Dagens Nyheter 1991-06-14.
32 Proposition 2008/09, s. 12.
33 Riksdagsprotokoll 2009-06-16 och riksdagsskrivelse 2008/09:292.
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• vissa generalstabsofficerare.
• generaler i högkvarteret.

Expressen var först ute. "Skrota lumpen!" skrev chefredak-
tören Staffan Thorsell med jättebokstäver på förstasidan
1997-07-25. Värnpliktens förmenta nackdelar utvecklades
över två sidor inne i tidningen: orättvis, för dyr, snedvrider
försvarsplaneringen. En del liberala tidningar hakade på,
men i Dagens Nyheter 1997-07-31 protesterade ledarskriben-
ten Nils-Eric Sandberg: Bevara värnplikten som princip.
Värnplikten är inte bara en ekonomisk organisationsprincip
utan också en försvarsprincip.

Generalstabsofficerare var i  allmänhet försiktiga i  sina
uttalanden när det gäller värnplikten. Men generalstabs-
översten Nils Förander (även verksam inom folkpartiet)
vågade. I en artikel hävdade han att värnpliktens avveckling
var oundviklig.34 Han angav det förändrade säkerhetspoli-
tiska läget och den tekniska utvecklingen som orsaker till
detta. Han erkände att värnplikten för Sveriges del har varit
en av hörnstenarna i det försvar som lyckades bevara freden
åt oss under det krigiska 1900-talet. Men ju tidigare detta
oundvikliga beslut om värnpliktens avskaffande kan tas,
desto bättre.

Några år senare var det mindre riskabelt att vara kritisk
mot värnplikten. Brigadgeneralen Fhleming Christensen
betecknade officersförbundets kamp för att bevara den
allmänna värnplikten som en kamp mot väderkvarnar. Det
vore helt osannolikt att politikerna skulle fatta beslut om
en återgång till utbildning av alla vapenföra. Men han ville
inte ha något yrkesförsvar. Hans artikel syftade till att belysa
alternativ till korttidsutbildning.35
34 Svenska Dagbladet, Under strecket 1998-10-13.
35 Officerstidningen 10/2000.
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4. Den nationella försvarsförtnågan stryps

En som däremot inte tvekade om att föreslå ett yrkesförsvar
istället för ett pliktförsvar var rektorn för Försvarshögskolan,
generalmajoren Karlis Neretnieks. Under ett symposium i
september 2001 på Armsmuseum i Stockholm med anled-
ning av värnpliktens ioo-årsjubileum argumenterade han för
att vi bör lämna värnplikten och införa ett yrkesförsvar.

De ovan nämnda tre aktörsgrupper som argumenterade
mot värnplikt — liksom de som enligt nedan ställde upp för
värnplikten — använde ordet som vapen. Det ofta intensiva
ordkriget brast stundom i klarhet beroende på begreppsför-
virring. Man skilde inte alltid den abstrakta värnplikten från
den konkreta värnpliktsutbildningen eller "lumpen" (en
populär beskrivning av främst utbildningen).

Den fjärde aktörsgruppen mot värnplikten — generalerna i
högkvarteret — hade mer verkningsfulla och i längden avgö-
rande vapen. De lyckades genomdriva sådana förändringar i
försvarsmaktens struktur och organisation som innebar att
värnpliktssystemet var diskvalificerat. Värnpliktssystemet
kunde inte innehålla de höga krav på beredskap och ständig
samträning som krävs när förbanden skall kunna delta i
fredsframtvingande internationella operationer. Riksdagen gav
försvarsmakten denna krävande uppgift i FB 00, 2000-03-30.36

I en intervju i Dagens Nyheter 2000-03-29, det vill säga
samma dag som riksdagen debatterade det regeringsförslag
som innehöll fredsframtvingande uppgifter, uttalade sig
brigadgeneralen Michael Moore. (Som framgått ovan en
av männen bakom det förslag i saken från försvarsmakten,
vilket regeringen lydigt gjort t i l l  sitt.) Han hävdade att
grunden för värnpliktssystemet slutgiltigt vittrar sönder när
statsmakterna bestämmer sig för insatsbataljoner för inter-
nationell tjänst i hög beredskap.

36 Proposition 1999/2000:30, s. 46 och riksdagsprotokoll 999/200:89,
s.1-3.

213



Anhängarna av värnplikt förlorade därför att de inte
angrep roten till fiendernas framgång, nämligen den smyg-
vägen gjorda anpassningen till fredsframtvingande insatser.
Värnpliktens vänner förlitade sig på värnpliktens innebo-
ende starka egenskaper. De underskattade styrkan och listen
hos värnpliktens fiender.

Det hjälpte inte att framstående samhällsdebattörer ställ-
de upp till försvar för värnplikten. En var Agne Gustafsson,
tidigare universitetslektor i statsvetenskap vid Lunds uni-
versitet, en gång rådgivare till Tage Erlander och medarbe-
tare i ett stort antal utredningar i samhällsfrågor. Han skrev
i tidningen Hemvärnet nr 5/2007 under rubriken "Hemvärn
och värnplikt är garanter för den demokratiska folkförank-
ringsi&n". En annan var Wilhelm Agrell. Denne skrev om
riskerna för att avskaffa värnplikten.37 Han kritiserade också
regeringen för dess försök att dölja en reell övergång til l
yrkesförsvar. Men dessa röster från Lund kom för sent. Det
gjorde också de kraftiga varningar för att överge värnplikten
som två nordiska generaler uttalade vid ett seminarium på
Försvarshögskolan i februari 2009. Det var förre kommen-
dören för Finlands försvarsmakt Gustav Hägglund och förre
försvarschefen i Danmark Christian Hvidt.

Slaget var förlorat redan vid sekelskiftet. Det berodde inte
bara på att högkvarterets generaler satte in dödsstöten på
administrativ väg. Det berodde också på att de som påstod
sig vara värnpliktens försvarare inte hade insikt och kraft
nog för att skapa ett effektivt motstånd.

Försvarsminister Björn von Sydow var tvetungad. I
riksdagsdebatten 1999-05-26 framställde han sig som en
omutlig försvarare av pliktförsvaret. Ett knappt år senare, i
riksdagsdebatten 2000-03-29, försvarade han förslaget om

37 Svenska Dagbladet, Brännpunkt 2009-05-02.
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4. Den nationella försvarsförtnågan stryps

att försvarsmakten skulle ha förmåga att genomföra freds-
framtvingande operationer, som högkvarterets generaler
hade "sålt" till honom. Han såg inte orsakssammanhanget
— eller ville inte se det. Bägge alternativen var förödande
för hans trovärdighet. Björn von Sydow kunde inte försvara
värnplikten — bara förlänga dess dödskamp.

Officersförbundet gjorde omkring sekelskiftet ett försök
att rädda värnpliktssystemet. En studie genomfördes under
devisen Reformerad allmän värnplikt. I  dess referensgrupp
ingick bland annat förre ÖB Bengt Gustafsson. Denne skrev
tillsammans med förra statsrådet Hans Karlsson och Gunnar
Wetterberg, SACO, på DN Debatt 2000-11-30 och hävdade att
värnpliktssystemet bör återupprättas, "Värnpliktsarme billig
och kunnig". Frågan är för viktig för att skötas av enbart
försvarspolitikerna. Det är dags för allmänpolitikerna att
blanda sig i försvarsfrågan.

Denna direkta uppmaning att bryta sig in i  det "för-
svarspolitiska stupröret" åtlyddes inte. Ej heller lyckades
Bengt Gustafsson samla pensionerade generaler till stöd för
värnplikten. Tvärtom! De gick, paradoxalt nog med Bengt
Gustafsson i spetsen, över till fiendelägret: Sjutton genera-
ler, däribland Bengt Gustafsson skrev en artikel på DNDebatt
2004-04-19: "Yrkesarme krävs mot ny hotbild". Enligt min
mening var den artikeln ett grundskott mot plikten som
statens viktigaste medel för att säkerställa sin förmåga att
hävda rikets existens i allvarstider och dess integritet i grå-
zonstider.

Motståndarna ti l l  värnplikten hade hjälp av den trend
som sedan 1990-talet kom i  dagen i  Västeuropa. Bengt
Albons skrev i Dagens Nyheter 1998-o6-o6 under rubriken
"Soldat det nya yrket i Europa". Storbritannien har sedan
länge haft yrkesarm, Belgien och Nederländerna hade just
övergått till yrkesarm, Frankrike och Spanien var på väg.
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Det kan inte uteslutas att vissa svenska diplomater och offi-
cerare såg värnplikten som ett hinder för en aktiv säkerhets-
politik med snabba militära insatser som önskvärt inslag.38

Det folkliga stödet för värnplikt har varit starkt under alla
de år som ominriktningen pågått. 1998 var 56 procent för
allmän värnplikt, 32 procent för yrkesarm639År 2005 kunde
Olof Santesson konstatera att "Värnplikten har många trog-
na vänner" 40 Han stödde sig på iakttagelser under en debatt
som Allmänna Försvarsföreningen anordnade 2005-03-15
med deltagande från politisk nivå av både motståndare mot
och försvarare av värnplikten. I en artikel i Svenska Dagbladet
2009-03-23 hävdades det att regeringen saknade folkligt
stöd för sitt förslag att satsa på frivillig militärutbildning och
anställda soldater. Enligt en undersökning som siF0 gjort i
mars 2009 ville 63 procent behålla värnplikten, 33 procent
ha anställda soldater.

En faktor som sällan kom fram i samhällsdebatten men
som sannolikt spelade en stor roll i den folkliga opinionen
var den moraliska fråga som kan beskrivas sålunda: Med
värnplikt behåller man ett kollektivt ansvar för dödandet.
Annars får vi en grupp som folket kan peka på och säga:
"Det var dom som gjorde det, inte vi" 4'

Men vad folket ansåg om värnplikten saknade betydelse.
På makthavande politisk nivå fanns inget parti som före-
trädde folkmeningen. Det socialdemokratiska partiet utgav
sig för att vara värnpliktens försvarare. Det gällde emellertid
bara i retoriken. I riksdagsdebatten 2009-06-12 om reger-
ingens förslag, bland annat förslaget att göra värnplikten

38 Conscription Makes It Harder for Nations to Go to War, International
Herald Tribune 1999-04-07.

39 Bengt Albons i Dagens Nyheter 1998-06-06.
4o Var t  Försvar nr 2/2405.
41 Dagens Nyheter 1998-06-06.
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4. Den nationella ffirsvarsffirmdgan stryps

vilande, talade visserligen försvarsutskottets ordförande
Anders Karlsson ( s) mot regeringsförslaget, men det var
reellt ett helt uddlöst motangrepp: "Vi socialdemokrater
vill, i enlighet med försvarsberedningens slutsatser, se en
övergång till en bemanning av insatsförbanden baserad på
frivillighet. Vi anser dock att värnplikten även i fortsätt-
ningen ska utgöra basen för det svenska försvaret. Sveriges
försvar är och ska förbli allas ansvar.42

Nyckelman när det gäller socialdemokraternas kapi-
tulation i  värnpliktsfrågan är Håkan Juholt. Denne var
ledamot i såväl försvarsberedningen som i försvarsutskottet.
Försvarsberedningen föreslog i sin rapport Ds 2008:48 att
insatsorganisationen inte längre ska bemannas med plikt-
personal. Beredningen var enig. Juholt reserverade sig inte.
Försvarsutskottet godtog vad regeringen hade föreslagit i
proposition 2008/09:140 i värnpliktsfrågan. Juholt reserve-
rade sig inte.

Vid Sälenkonferensen i  januari 2009 förklarade förre
försvarsministern Björn von Sydow, från podiet, att Juholts
linje i  försvarsberedningen, dvs. att i  praktiken avskaffa
värnplikten, inte var förankrad i partiet." Det brukar i den
folkliga debatten utpekas "värnpliktens dödgrävare". Få
löper större risk än Håkan Juholt att få behålla detta epitet
även efter en framtida historiegranskning och dom.

Försvarsindustri

Under perioden 2000-2004 hade försvarsindustrin etable-
rats som en betydelsefull aktör i försvarspolitiken. Riksdagen
hade i FB 04 fastställt en materielförsörjningsstrategi.44 Av
denna framgick bland annat att exportstödet bör utvecklas.
42 Riksdagsprotokoll 2008/09:131, s. 2.
43 Svenska Dagbladet 2009-01-21.
44 Proposition 2004/05:5, x.120.
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Det grundläggande syftet med att främja export av krigsma-
teriel är att säkerställa försörjning av materiel och kompe-
tens till det svenska försvaret.

Under de första åren av perioden 2005-2009 utvecklades
försvarsindustrin och dess samarbete med försvarsmakten
samt exporten av försvarsmateriel i  huvudsak enligt fast-
ställd materielförsörjningsstrategi. Inom försvarsindustrin
skedde en betydelsefull förändring av ägandeförhållandena.
Investor och därmed Wallenbergsfären stärkte sitt grepp om
SAAB. Brittiska BAE Systems sålde ut aktier och behöll bara
20 procent.45

Försvarsberedningen tog inte upp försvarsindustrifrågor
i sin rapport Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan. I  nästa rap-
port från försvarsberedningen, Försvar i användning, daterad
2008-06-13, föreslogs principer för materielanskaffningen.
Beredningen föreslog bland annat att materielen skulle nyttjas
i sin fulla livslängd. Uppgradering av befintlig materiel skall,
om det är ekonomiskt försvarbart, väljas före nyanskaffning.46

Efter det att beredningen redovisat denna rapport hade
emellertid saker inträffat som störde inte bara flygindustrin
utan också försvarsministern. SAAB hade erbjudit Norge att
köpa JAS Gripen.

Regeringen var engagerad. Det rörde sig, liksom i det
sedan länge pågående försöket att sälja JAS ti l l  Brasilien,
om stora motköp och investeringar från svenska staten
och svensk industri. 2 c)c) 8-11-2o kom kallduschen: Norge
vägrade köpa JAS Gripen. Man valde att köpa F 35 från
USA.

45 Svenska Dagbladet 2005-02-25.
46 Kommentar: detta var en markant förändring av den praxis som tidi-

gare tillämpats, till och med över sekelskiftet, nämligen enligt den så
kallade Ljungdahl/Söderbergska modellen. Den innebar att flygvapnet
kasserade fullt användbara stridsflygplan när SAAB behövde hålla i
gång sin produktion./CBj
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Besvikelsen blev stor både inom regeringen och inom
SAAB. Försvarsminister Sten Tolgfors hade publicerat en
programartikel om nordiskt samarbete samma dag som
det norska svaret kom. Det var en klar prestigeförlust för
Tolgfors. Jan Nygren, som ännu 2006 var vice verkstäl-
lande direktör i  SAAB och som varit bolagets konsult i
Norgeaffären, var förvånad och irriterad över de norska
argumenten. Han var förundrad över att Norge tog sig
friheten att hacka på Gripen som faktiskt är operativt i
det svenska flygvapnet.47 I  Svenska Dagbladet 2008-11-21
fann emellertid Fredrik Braconier att det norska valet var
naturligt. Sverige inbillar sig väldigt mycket när det gäller
försäljning av flygplan t i l l  grannländer. Norge har alltid
köpt flygplan från USA. Norge är beroende av att någon vid
en kris snabbt kan komma till undsättning. Den enda makt
med sådan kapacitet är USA. Försvarsminister Sten Tolgfors
kunde emellertid inte -  tre månader efter beskedet - förstå
varför Norge vrakade Gripen. Enligt honom talade seriösa
ekonomiska beräkningar för Gripen."

I propositionen 2008/09:140 anmäldes att exportstödet
avseende Gripensystemet har krävt större och mera samord-
nade kampanjer mellan stat och industri än tidigare. Vissa
länder kräver att affärerna genomförs mellan stater och
att de åtföljs åtaganden av bland annat nya affärsupplägg.
Försvarsberedningens förslag i Ds 2008:48 om att uppgra-
dering av befintlig materiel bör väljas före nyanskaffning
delades av regeringen. Exportstödjande verksamhet bör
fortsatt användas som medel för att främja en kostnadsef-
fektiv materielförsörjning.

Den av försvarsberedningen föreslagna och av regeringen
godkända åtgärden att utnyttja ett vapensystems reella livs-
47 Dagens Nyheter 2008-11-21.
48 Afienposten 2009-02-17.
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längd bröt markant mot tidigare praxis, som beträffande
stridsflygplan innebar att industrins produktionsbehov styrde
omsättningen. Under den tid som det amerikanska strids-
flygplanet F-16 varit i tjänst i flera länder har det uppgrade-
rats en gång. Under samma tid har Sverige haft i tjänst och
efterhand kasserat fyra olika plan (Draken, JA Viggen, Ajs
Viggen, JAS A/B) och är nu inne på det femte i tjänst: JAS
C/D.49

Vad det i praktiken blev av med den officiella trenden att
bryta försvarsindustrins styrande inverkan behandlas nedan
i avsnittet Beslut.

Nätverksbaserat försvar
Förväntningarna på NBF torde varit stora inom både poli-
tisk och militär försvarsledning kring och närmast efter
sekelskiftet. I FB 02 godkändes som tidigare anförts reger-
ingens bedömning: "försvarsmaktens utveckling mot ett
flexibelt insatsförsvar baseras till stora delar på de effekter
som det nätverksbaserade försvaret ger. Redan beslutad
organisation utgår från att utveckling av ett nätverksbaserat
försvar genomförs. Dagens tekniska nivå i samhället bedöms
tillräckligt utvecklad för att ta steget mot ett nätverksbaserat
försvar".5°

Det var främst generallöjtnanten Johan Kihl som drev
frågan. Johan Hederstedt, ös 2000-2003, hade en mer
realistisk syn på NBF. I sitt "testamente", skriften Strategiska
framtidsfrågor för försvaret, framhöll han att den svenska
synen på NBF lämnat den inledande visionsfasen och blivit
konkretare. Den inledande teknikfokuseringen har utveck-
lats till ett helhetskoncept. Detta var mycket viktigt, då NBF
i grunden bygger på ett förändrat sätt att se på ledningen av
49 Expressen 2009-10-18.
50 Proposition 2001/02:10, s. 129.
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4. Den nationella försvarsförtnågan stryps

militära operationer. Hederstedts svala syn på N BF stämmer
ganska väl med de varningar som ett antal forskare vid FOI
framförde i brev till ös 2004-06-15.

Försvarsmaktens ekonomi
I det första budgetunderlag som den nye ÖB Håkan Syrffi
lämnade in anmälde han att det fanns ett behov av ett
resurstillskott på i storleksordningen 5-6 miljarder per år
om försvarsmakten skall genomföra verksamhet enligt tagna
beslut och intentionens' Försvarsberedningens ordförande
Håkan Juholt ( s) avfärdade denna uppgift.

I FB 04 togs inte hänsyn till försvarsmaktens ovan nämn-
da besked. Den ekonomiska ramen sänktes i sjunkande skala
och den skulle år 2007 vara 3 miljarder lägre. Försvarsbeslutet
2004 var den formella grunden för försvarsekonomin fram
till FB 09 i juni 2009. De årliga budgetpropositionerna inne-
bar emellertid i vissa fall betydande nedskärningar. Anslagen
för materiel och anläggningar minskade till exempel med 1,7
miljarder 2006 genom användningsbegränsningar.

Försvarsberedningarna ägnade sig inte åt försvarseko-
nomi under periodens huvuddel. Först i Ds 2008:48 finns
ett avsnitt där följande bedömning görs: "Givet de ratio-
naliseringar som Försvarsberedningen föreslår i  fråga om
personal, materiel-, logistikförsörjning och stödverksamhet
samt i  förmågebredd och i  delar förmågevolym, kan det
framtida försvaret rymmas inom den ekonomiska ram som
Riksdagen fastställt. I  takt med att resurser frigörs, ska
det nya mer användbara försvaret successivt skapas, där
kostnads- och ambitionshöjningar i  den operativa verk-
samheten balanseras mot rationaliseringar och ambitions-
sänkningar."
si Försvarsmaktens Budgetunderlag för zoos, 2004-02-27, s. 1.
52 Kommentar: beredningen syns skjuta betydande problem framför sig
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I januari zoo8, dvs. ett halvår innan försvarsberedningen
avgav sin rapport, slog försvarsmakten larm om en djup eko-
nomisk kris. Generallöjtnanten Jan Salestrand uttalade sig
i Svenska Dagbladet och framhöll att försvarsmakten håller
sina anslag men att man tvingas till att reducera ambitio-
nerna och verksamheten." Som exempel på neddragningar
nämndes:

• 4 o  procent av JAs-piloterna får noll flygtimmar. Hälften
av J A s-planen läggs i malpåse.

• personal i Nordic Battle Group kan sägas upp i förtid.
• armeförband utbildas högst i pluton.

Dagens Nyheter kommenterade i sin ledare: "Det svenska för-
svaret går mot nya underskott. Krisen är både självförvållad
och orsakad av svårförenliga politiska krav".54 "Politikerna
som köpt flygplan enligt principen tag ett men betala för tre
undrar varför det sinar i försvarskassan.""

Regeringens proposition 2008/09:140 präglades av höga
ambitioner när det gäller verksamhet, beredskap och ope-
rativ förmåga — "ett användbart försvar". De ekonomiska
förutsättningarna för att uppfylla ambitionerna berördes
emellertid med lätt hand. I  den fortsatta redovisningen av
de ekonomiska förutsättningarna för att skapa "ett använd-
bart försvar" finns knappast något som tyder på att den
försvarsekonomiska situationen blir bättre i framtiden än
den varit under de av "svarta hål" präglade första 10 åren av
ominriktning.

utan att göra en bedömning om möjligheterna i stort om bärkraften
hos samhället var tillräcklig för att nå de eftersträvade målen./CBj

53 Svenska Dagbladet zoo8-ot-i a.
54 Dagens Nyheter 2008-01-15.
55 Framsyn nr 2./2o08, chefredaktören Jan-hear Asketin.
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Högt i tak i beslutsprocessen?
Inom försvarsmakten skedde en påtaglig förändring. i denna
sak. ös Håkan Sytin var en lyssnande och förklarande ös.
Det kan ha medverkat till att protesterna från personal inom
försvarsmakten blev färre.

Kraftfull kritik av det slag som under den föregående
perioden hade riktats mot genomförandet av ominrikt-
ningen uteblev. Det var emellertid en attitydförändring som
inte ledde till några konkreta resultat. ÖB hade ingen hand-
lingsfrihet, han var hårt bunden av politikerna.

Politikerna, särskilt de i försvarsberedningen, gjorde upp-
seendeväckande försök att avskräcka både myndighetschefen
ös och officerare i allmänhet från att framföra egna åsikter
i försvarsfrågan. Avgående ÖB Håkan Sylin belyser detta i
sin bok Vaktombyte.56 Han skriver: " I  teorin är det enkelt.
Regeringen styr riket och ger uppgifter ti l l sina myndig-
heter. Myndighetschefen ska leverera vad som är begärt.
Uppdragsgivaren tar det fulla ansvaret för att uppgifterna
är formulerade på ett ansvarsfullt sätt. ÖB tar ansvar för att
producera vad som efterfrågas."

Verkligheten är — som Syrfti konstaterar — mera kom-
plicerad. För det första är politikerna inte alltid överens.
Visserligen fattar riksdagen majoritetsbeslut, men spän-
ningar kan ändock ligga kvar efter beslutet.

Vid Sälenkonferensen 2009 gjorde folkpartiet ett utspel:
"Fp kräver stärkt försvar". Det innebar bland annat: nej till
nedskärningar av insatsförband och hemvärn; återinförande
av brigader; större fartyg i flottan." Mottagandet blev kyligt,
framför allt inom alliansen. "Detta stökar bara till processen"

56 Syr&i, Håkan (mpg) Vaktombyte: reflektioner efter fem dr som ÖB,
Försvarsmakten, Stockholm.

57 Svenska Dagbladet 2009-01-21.
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... "Folkpartiet har ingen annan budget än regeringen"."
Smaklöst, ansåg Else-Marie Lindgren (KD).59

För det andra är politikerna inte alltid sakliga även om
de är eniga. I  maj 2007 presenterade ös en delrapport i
perspektivplaneringen. Där redovisades tre framtidskoncept
som byggde på olika hotbilder. I ett av alternativen angav
ös att det behövs ett starkare svenskt försvar än det som
riksdagen bestämt i  FB 04 och som försvarsberedningen
fortfarande bedömde vara tillfyllest.

Reaktionen från politikerna blev häftig. Else-Marie Lind-
gren (KD): Beredningen och ös är inte på samma våglängd.
Ett försök att återskapa ett invasionsförsvar. Allan Widman
(FP): ös:s extremalternativ är panikskapande. Göran Lenn-
marker (M, ordförande i försvarsberedningen): Varför stäl-
ler ös nationellt försvar och internationella insatser mot
varandra? Sverige försvaras även i Afghanistan. Håkan Juholt
( s): ös:s mantra "både — och" kan leda till "varken-eller" 60

Statsminister Fredrik Reinfeldt stödde försvarsberedning-
en. "Jag tror inte att ÖB kommer att vidhålla att han har
någon annan säkerhetspolitisk bedömning än Försvars-
beredningen."61

Även utrikesminister Carl Bildt avvisade ös:s analys.
Detta var anmärkningsvärt, skrev professor Stefan Hed-
lund." En motsättning om säkerhetspolitik av detta slag
borde resultera i att ÖB avskedas. Så icke i Sverige, där säker-
hetspolitik inte handlar om rikets säkerhet utan ingår i bud-
getprocessen. Först ser politikerna efter hur mycket säkerhet
vi har råd med. Sedan läggs analysen till rätta efter detta.

58 Försvarsminister Sten Tolgfors i Svenska Dagbladet 2009-01-21 och 01-22.
59 Svenska Dagbladet 2009-01-22.
6o Svenska Dagbladet 2007-05-22.
61 Henr ik Brors i Dagens Nyheter 2008-06-09.
62 Svenska Dagbladet 2008-06-03, Bildts svar 2008-06-04.
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4. Den nationella försvarsförmågan stryps

Politikernas tillit till en beredning som saknade kom-
petens för att göra säkerhetspolitiska bedömningar, som
uppenbarligen var starkt prestigebunden och som enligt
Wilhelm Agrell hade gjort flera misslyckade bedömningar
och som ägnade sig åt inrikespolitiskt korrekta uttalanden
om säkerhetspolitiken, kan endast förklaras av en sak.
Försvaret var en ickefråga.

Arkitekterna bakom ominriktningen med förre ÖB Owe
Wiktorin i spetsen hade redan från början strävat efter att
hålla politikerna borta från försvarsfrågan. Statsminister
Reinfeldt gav honom tio år senare ett kvitto på att han hade
lyckats. Att låta den av Wiktorins så kallade strateger indok-
trinerade försvarsberedningen råda i den viktiga säkerhets-
och försvarspolitiken var detsamma som att frånsäga sig det
ansvar som ofrånkomligen åvilar den politiska ledningen.

Skärmytslingarna 2009 inom beredningen mellan folk-
partiet och övriga partier och mellan beredningen och ös
åren innan visar på en ödesdiger svaghet i den svenska säker-
hets- och försvarspolitiken. Statsmakterna stängde ute de
som hade kompetens att bidra med realistiska bedömningar,
Det gällde även fristående opinionsbildare. Denna brist på
öppenhet bidrog enligt min mening på ett avgörande sätt till
att ominriktningen fram till 2009 varken gav eftersträvad
förmåga att genomföra internationella fredsframtvingande
operationer eller att upprätthålla ett trovärdigt nationellt
försvar.
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Under perioden 2005-2009 förekom en relativt
livlig öppen säkerhets- och försvarspolitisk debatt

Bo Pellnäs varnade för utvecklingen i  Ryssland och fann
det oansvarigt att behålla den rådande balansen mellan det
nationella försvaret och insatser i fjärran land.63 Han hade
tidigare anklagat utrikesminister Carl Bildt för att denne
tiger som en mus medan säkerhets- och försvarspolitiken
rasar samman." Regeringen fick ett erkännande av Pellnäs
2008. Han ansåg sig se tecken på att den vore beredd att
ompröva sin säkerhets- och försvarspolitik. "Dock är det en
omvändelse under galgen och en inrikespolitisk krishante-
ring lika mycket som en säkerhetspolitisk omorientering.
Man kan inte gå till val på en ansvarslös säkerhetspolitik,
som den man förde fram till den dag då ryska trupper gick
in i Georgien. Den dag då Afghanistandoktrinen — "Sverige
försvaras bäst i Afghanistan — blev alldeles stendöd."

Hans Bergström, tidigare chefredaktör i Dagens Nyheter,
hävdade att Rysslands nuvarande ledning drar nytta av sina
enorma oljetillgångar och stigande priser och en ekonomi
som stiger med sju procent årligen för att åter bygga upp sina
militära resurser som stormakt.65 Men Sverige är landet som
bedömer sig vara utan hot.

Mikael Nilsson, militärhistoriker vid Försvarshögskolan,
hävdade att regeringens säkerhetspolitik är oerhört ris-
kabel." Han avsåg det faktum att regeringen anammat
och fått riksdagen att anta solidaritetsförklaringen. Detta
kunde, menade han, sätta vår fred på spel. Beslutet var inte
förankrat. Försvarsminister Sten Tolgfors svarade genom
att beteckna Nilssons beskrivning av vår försvarsförmåga

63 Svenska Dagbladet 2007-01-14.
64 Svenska Dagbladet 2006-05-17.
65 DN.se 2008-06-25.
66 Svenska Dagbladet 2009-12-02.
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4. Den nationella försvarsförmågan stryps

som totalt felaktig samt att Nilsson — genant nog — förnekat
riksdagsförankring av försvarsbesluten.67 Nilsson genmälde
att han avsett folklig, inte riksdaglig förankring.68

Wilhelm Agrell hävdade att "inbäddningen" i  Ev var
av tvivelaktigt värde.69 Han anförde vidare: "På mindre än
femton år har Sverige gått från ett nationellt existensförsvar
till en säkerhetspolitik baserad på övertygelsen om att något
territoriellt försvar inte längre behövs och att de militära
resurserna i fortsättningen endast äger relevans som politisk
markör i gemensamma västliga åtaganden i fjärran konflikt-
områden. Det svenska territoriet är endast intressant som
övningsfält och utskeppningsstation. Detta är den snabbaste
och mest genomgripande säkerhetspolitiska förändrings-
process Sverige har genomgått sedan stormaktstidens slut."

Agrell återkom en månad senare.7° En sammanfattning
av hans budskap: Tolgfors bortförklarar hot. Försvars-
beredningarna, vilkas uppgift är att analysera hot och risker
samt underrättelser, har gjort häpnadsväckande misstag.
Omvärldsanalyser och underrättelser har politiserats. Det
viktigaste tycks vara att vara att nå partipolitisk konsensus.
När försvarsberedningen i juni 2008 lade fram sin rapport"
hade den haft som utgångspunkt de tidigare optimistiska
bedömningarna om den europeiska utvecklingen i allmän-
het och Ryssland i synnerhet. Beredningen har enligt Agrell
förfäktat "det lagoma hotets princip", vilket har inneburit
att världen ser ut som en partipolitisk majoritet velat se den,
helst alla partier tillsammans. Som underrättelsebedöm-
ningar har dessa analyser varit genompolitiserade, vilket

67 Svenska Dagbladet 2008-12-08.?
68 Svenska Dagbladet 2009-12-11.
69 Svenska Dagbladet 2007-07-22.
7 0  S v e n s k a  D a g b l a d e t  2 0 0 7 - 0 8 - 2 2 .

71 D 5 2 0 0 8 : 4 8 .
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också varit deras syfte. Beredningens felbedömningar hand-
lar inte bara om enstaka felbedömningar utan om en metod
som generar felbedömningar och som kommer att fortsätta
att göra detta tills vi gör något åt saken.

Carl B. Hamilton (FP) varnade för att ryska flottan utan
samråd rotar i den svenska zonen i Östersjön, under förbe-
redelserna för den planerade gasledningen mellan Ryssland
och Tyskland." Agne Gustafsson, lektor i  statsvetenskap
vid Lunds universitet, respekterad utredare, författare
och debattör i  samhällsfrågor, protesterade mot att våra
sjögränser överges. Flottan skärs ned, civila organisationer
förmenas kunna överta dess roll. Han hävdade vidare att en
"övergång från ett demokratiskt kontrollerat värnplikts-
försvar till ett Eu-präglat internationellt insatsförsvar har
invecklat Sverige i regelrätta krigsoperationer under NATO-
befäl."

Dessa opinionsbildares synpunkter honorerades sällan av
aktörerna i den säkerhets- och försvarspolitiska järntriangel
där den officiella politiken utformades. Inte heller ledarskri-
benterna fick gehör för sin kritik.

SvenskaDagbladet var kritiskt mot båda de regeringar som
var vid makt under perioden. När allianspartierna på hösten
2 oos hade presenterat sin flerpartimotion om den säker-
hets- och försvarspolitik som alliansen ämnade föra om den
kom i regeringsställning efter valet 2006 ansåg tidningen
att det visserligen blir bättre än under den socialdemokra-
tiska regeringen men inte tillräckligt bra. Den övergripande
ramen för säkerhetspolitiken - alliansfriheten - kommer inte
att rubbas om det blir regeringsskifte." "Sverige behöver ett
integrationsförsvar" slog tidningen fast i sin ledare 2007-08-
29. Försvarsdebatten måste komma i gång på allvar.
72 Svenska Dagbladet 2007-08-18.
73 Svenska Dagbladet 2005-09-30.
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4. Den nationella försvarsförmdgan stryps

Försvarsdepartementet hade visserligen vunnit en delse-
ger över finansdepartementet — det verkar inte bli så snabba
neddragningar i budgeten som finansminister Anders Borg
hade önskat sig — men det är långt kvar till den realistiska
försvarspolitik som Sverige behöver. Försvarspolitikerna har
fått panik, skrev Svenska Dagbladet, när borgerliga ledamöter
av försvarsberedningen hade kritiserat öB för att denne i
sin perspektivplan redovisat en annan syn än beredningen
på möjliga framtida hotbilder.74 Ledarskribenten ansåg att
moderaterna på partiledningens initiativ tar farväl av ett
starkt försvar.75 Det hade varit en av de bärande bjälkarna
i partibygget. Trots det ingen kritik inom partileden. Även
bland partiets ledamöter i försvarsutskottet är det "en svensk
tiger" som gäller.

Även Dagens Nyheter var kritisk. "Äntligen en positiv
nyhet om försvaret: regeringen kommer inte att presentera
någon försvarsproposition i höst." Tidningen föreslog att
någon annan än Sten Tolgfors måste få uppdraget.76 Niklas
Ekdal, politisk redaktör, skrev en artikel med rubriken "Till
försvarets försvar".77 Han menade att finansminister Anders
Borgs besparingsförslag i Almedalen var dumt men att det
startat en försvarsdebatt, som om den blir realistisk måste
utgå från följande tes: "Försvaret är den innersta kärnan av
statens åtaganden. Därefter kommer polis och domstolar.
Därefter kommer allt annat."

Ekdal fortsatte: "Som konfliktforskaren Wilhelm Agrell
noterar i  en viktig debattartikel har Sverige gjort sig av
med det gamla invasionsförsvaret utan att skaffa något
nytt. Inbäddningen i det mjuka EU är av tvivelaktigt värde

74 Svenska Dagbladet 2007-05-22.
75 Svenska Dagbladet 2008-05-04.
76 Dagens Nyheter, huvudledare 2008-09-lo.
77 Dagens Nyheter 2007-08-09.
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om det smäller. Insatser i länder som Tchad och Kongo är
hedervärda, men tillför inte mycket till skyddet av Sverige."
"Sveket mot försvaret" var rubriken på ledaren i  Dagens
Nyheter 2007-08-30. Gentemot svenska folket upprätthåller
riksdag och regering illusionen om vår nationella beredskap
och vår militära alliansfrihet. Så fullföljs hyckleriet kring
säkerhetspolitiken och sveket mot dem som ska skydda
Sverige. "Regeringen håller på att mejsla fram svensk för-
svarspolitik. Det är en förbryllande process". (2008-o6- i i )
De militärindustriella intressena fredar stridsflyget, de regio-
nalpolitiska har avgjort nedskärningar och rena kårintressen
har lämnat försvarsmakten med en topptung officerskår.

I Aftonbladet var det oftast Lena Askling som höll i pen-
nan när det gällde försvaret. I  en ledare beskyller hon ös
Håkan Syren för att spela ett högt spe1.78 Att denne året
innan gjorde ett säkerhetspolitiskt framtidsbedömande som
avvek från försvarsberedningens betecknar hon som ett
fiasko. Statsministern borde ha sparkat ös. Under våren
2008 lämnade ÖB in kompletteringar till budgetunderlaget
för 2009. Lena Askling är upprörd över att ös anmäler att
obalans föreligger i  försvarsekonomin. Skulden är enligt
henna helt ös:s. Denne borde ha tagit befälet över de stri-
dande intressena, i klartext gått i närkamp mot bland annat
flygindustrin, vilken sedan lång tid tillbaka åtnjutit socialde-
mokratiska regeringars kraftfulla stöd.

Ett drygt halvår senare har Lena Askling en mera realis-
tisk syn på vilka krafter som styr försvarspolitiken. "SAAB
tillåts styra försvarspolitiken", var rubriken på Aftonbladets
ledaren. De ökande kostnaderna beror inte minst på export-
stödet, som främst går ti l l  SAAB och JAS Gripen. Lena
Askling frågar sig om den borgerliga regeringen inför valet
78 Aftonbladet 2008-08-15.
79 Aftonbladet 2009-05-17.

230



4. Den nationella försvarsförmågan stryps

2010 vågar genomföra de smärtsamma neddragningar som
behövs."

Beslut och resultat

Säkerhetspolitik och hotbilder
Försvarsutskottet behandlade i betänkande 2008/09: FöUlo
de förslag som regeringen hade presenterat i proposition
2008/09:140. Utskottet tillstyrkte de säkerhetspolitiska
mål som regeringen hade föreslagit och det delade reger-
ingens uppfattning att ett enskilt militärt väpnat angrepp
mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid.
Utskottet ställde sig bakom den av regeringen deklare-
rade solidaritetsförklaringen. Riksdagsdebatten 2009-06-12
om säkerhetspolitiken fördes under rubriken "Försvarets
inriktning". Det förekom anföranden med säkerhetspolitisk
innebörd men dessa följdes inte av någon egentlig debatt.
Ärendet blev inte föremål för votering.

Försvarsmaktens struktur och organisation
Försvarsberedningen hade - som framgår ovan av avsnittet
Bedömningar - 2007 och 2008 föreslagit en radikalt ändrad
struktur för försvarsmakten. Förslaget hade föregåtts av när-

8o Kommentar: Lena Askling har onekligen rätt i art dec är beslut på
regeringsnivå, det må var socialdemokratisk eller borgerlig, som den
grundläggande obalansen skapas och att det är där den kan rättas
till - inte på öii-nivån. De två regeringar som verkade under perioden
hade ett gemensamt. De litade på det underlag som levererades av för-
svarsberedningen och de andra aktörer som verkade inom den isolerade
krets som ömsevis kallades "stuprör", "järntriangel" eller "bunker".
Regeringarna kunde givetvis inre rakt av ta fasta på de förslag som
olika opinionsbildare framställde. Dessa var dock inte minst larmsig-
naler: bredda underlaget! Men det vågade ingen av regeringarna göra
den öppna debatten./CBj
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mare tioårig debatt i saken utan att vare sig politisk eller mili-
tär försvarsledning vågat ta det steg som beredningen föreslog
år 2008: från ett hotbildstyrt till ett viljestyrt insatsförsvar.81
Innebörden av förslaget var vidare att Sverige skulle övergå
till att utveckla en försvarsmakt med fokus på internationella
insatser, bemannad med frivilligt rekryterad personal.

Försvarsutskottet godkände regeringens förslag till för-
svarspolitisk inriktning (innebärande bland annat "vilande
värnplikt") och förslaget till inriktning av insatsorganisatio-
nen. Utskottet anmärkte att det återstår att lösa viktiga frå-
gor när det gäller vilande värnplikt och frivillig utbildning.

Riksdagsbehandlingen av ärendet föregicks av ett utspel
från folkpartiets sida vid Sälenkonferensen i januari 2009.
"Folkpartiet kräver en ny försvarspolitik. Försvarsplaner
för Sverige ska upprättas, inga insatsförband får läggas ned,
Gotland ska åter få ett militärt förband och försvarsanslagen
kan öka."82 Övriga partiers reaktion blev frostig.

I riksdagsdebatten i saken 2009-06-12 hölls 6o anföran-
den. I dessa berördes struktur- och organisationsfrågor av
främst följande:

• Anders Karlsson (s, ordförande i försvarsutskottet) kritise-
rade regeringen för att den frångått försvarsberedningens
betänkande och för att den brutit den svenska traditionen
att söka samförstånd om försvarspolitiken över block-
gränserna. Socialdemokraterna vill ha en fortsatt refor-
mering från det gamla invasionsförsvaret till ett modernt,
effektivt och folkligt förankrat insatsförsvar, en grund
för en trovärdig militär alliansfrihet. Han var kritisk mot
regeringsförslaget på främst två punkter. Det gäller per-
sonalförsörjningen, där regeringens förslag gör det svårt

81 D s  20(37:46, s. 55; Ds 2008:48, 1.25.
8z Svenska Dagbladet 2009-01-21.
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4. Den nationella prsvarsförtnågan stryps

att uppnå en folkförankring. Det gäller försvarsindustrin,
där regeringen visat bristande vilja att se denna industris
säkerhetspolitiska roll.

• Gunilla Wahlen (v) hävdade att regeringen saknar vilja att
bygga upp ett robust försvar för framtiden.

• Allan Widman (FP) hävdade att man måste ta hänsyn till
det läge som uppstått efter Georgienkriget.

• Else-Marie Lindgren (x D) anförde att inriktningsproposi-
tionen lägger grunden för en ny kurs för försvaret. Fokus
på ett mer användbart, tillgängligt, flexibelt och uthålligt
försvar.

• Försvarsminister Sten Tolgfors (A4) hävdade att vi får ett
försvar som verkligen går att använda här och nu. Vi läm-
nar uppdelningen i en nationell insatsorganisation och en
särskild anställd utlandsstyrka.

Vid voteringen om försvarets inriktning bifölls utskottets
förslag med 153 röster mot 15o röster."

Internationella insatser

Försvarsutskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna
regeringens förslag när det gäller internationell verksam-
het." I  riksdagsdebatten i  juni 2009 togs internationell
verksamhet endast upp i ett fåtal anföranden.

• Gunilla Wahlen (v) avvisade svenskt medlemskap i
NATO och deltagande i NATO:s snabbinsatsstyrka.
Sverige borde avsäga sig ramansvaret för Nordic Battle
G r o u p  2 0 11 .

• Allan Widman (FP) talade för NATO; nordisk samverkan
är inte tillfyllest.

83 Protokoll 1008/09:133 s. 27-28.
84 B e t ä n k a n d e  2008/09:  FÖLJ 10, s. 29.
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• Else-Marie Lindgren (KD) menade att den pågående
NATO-övningen i norra Sverige visade att Sverige faktiskt
är en viktig aktör, vilket förvarsministern har lovordat.

• Försvarsminister Sten Tolgfors (M) framhöll att det för-
svar som regeringen föreslår är mycket väl anpassat till
hotutvecklingen men också helt i linje med utvecklingen
i NATO och internationellt.

I voteringen bifölls utskottets förslag om NATO:s Response
Force med 154 röster mot 150.85

Värnplikt och folkförankring
Försvarsutskottet föreslog bifall t i l l  regeringens förslag
om vilande värnplikt och frivillig tjänstgöring i fred, men
utskottet konstaterade att det återstår viktiga frågor att
klara ut i det fortsatta arbetet.86 I riksdagsdebatten 2.009 fick
värnplikten och folkförankringen ingen stor uppmärksam-
het. Saken var uppe i några få anföranden.

• Anders Karlsson ( s, försvarsutskottets ordförande) tog
upp hotet mot folkförankringen i sitt inledningsanföran-
de."

• Gunilla Wahlgin (v) tolkade regeringsförslaget så som
regeringen ville, nämligen att värnplikten inte var avskaf-
fad utan vilande. Hon var mest angelägen om att den
skulle vara könsneutral.

• Karin Enström (M) konstaterade att det föreslagna frivil-
liga systemet ställer höga krav på försvarsmakten, som

85 Protokoll 2008/09: 133, s. 27.
86 Betänkande 2008/09: Föti 10, s. 29.
87 Kommentar: det var ett halvhjärtat inlägg. Karlsson ömmade mer för

försvarsindustrin, sannolikt inspirerad av en kampanj för denna som
Metallindustriförbundet bedrev./CBj
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måste ut och konkurrera om soldater i stället för att
beställa dem från Pliktverket. Det blir väldigt välgörande.
Hon förnekade att regeringsförslaget leder till ett yrkes-
försvar. Det blir ett försvar med högre militär kompetens
och en stark koppling till övriga samhället. Den övervä-
gande delen av soldaterna blir inte anställda på heltid. De
har en vanlig civil sysselsättning under större delen av sin
kontraktsperiod.

Riksdagen biträdde utskottets förslag om vilande värnplikt
och frivillig tjänstgöring i fred med 153 röster mot 150.88

Materielförsörjning och försvarsindustri
Försvarsutskottet biträdde inte helt försvarsberedning-
ens förslag89 om principer för materielanskaffning med
mera. Det innebar t i l l  exempel att utskottet inte delade
beredningens förslag om att antalet JAs-plan skulle bli
väsentligt färre än 100. Utskottet biträdde regeringens
förslag. I riksdagsdebatten 2009-06-12 togs saken upp av
ordförande i försvarsutskottet Anders Karlsson (s) i den-
nes inledningsanförande och i ett par repliker. Han ansåg
att regeringens bristande vilja att se försvarsindustrins
säkerhetspolitiska roll var oroväckande. Votering i saken
förekom inte.

Försvarsmaktens ekonomi
Regeringen föreslog i proposition 2008/09:140 att de ekono-
miska nivåer för området Försvar, som regeringen beräknade
i budgetpropositionen för 2009, bör vara utgångspunkten
för den årliga prövningen i respektive års budgetproposi-
tion. Detta innebar i praktiken att regeringen fortsatte den
88 Pro toko l l  2008/09:133„ s. 27-28..
89 D s  2008:48.
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åtstramningspolitik som påbörjats 2007. Regeringen under-
strök att en realistisk plan i ekonomisk balans är en förut-
sättning för att den fortsatta ominriktningen skall kunna
genomföras i enlighet med propositionen." Osäkerheter i
ekonomiskt hänseende måste därför följas noggrant.

Utskottet biträdde. I  riksdagsdebatten 2009-06-12 togs
saken endast upp i ett fåtal anföranden. Riksdagen biträdde
regeringsförslaget utan votering.

Högt i tak i beslutsprocessen?
Det förekom givetvis inga officiella beslut i  saken under
perioden. Dock kan noteras att socialdemokraterna i riksda-
gen anklagade regeringen föra att ha "kört över" den eniga
försvarsberedningen."

Regeringspartierna var oense sinsemellan. Det doldes
visserligen under försvarsdebatten 2009-06-12, men folk-
partiets förslag under Sälenkonferensen i  januari var på
väsentliga punkter i motsats till vad som fastställdes i reger-
ingspropositionen 2008/09:140 i mars samma år.

Sammanfattning av kapitel 4
Den under föregående period stagnerande ominriktningen
fick klarare teoretisk innebörd. De internationella insatserna
gavs klar prioritet. Den nye ÖB Håkan Syren syns ha insett att
resurserna — med de bindningar till försvarsindustrin och till
en omfattande byråkrati som förelåg — inte räckte till för sats-
ning både på nationellt försvar och internationella insatser.
Han prioriterade internationella insatser. Det framgår klart
av att han drev fram den påkostade Nordic Battle Group.

Det var föga sannolikt att NBG skulle komma att sättas in ute
90 Proposition 2008/09:140, s. 109.
91 Protokoll 2008/09:131, anf. i.
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4. Den nationella försvarsförmågan stryps

i världen under sin beredskapsperiod första halvåret 2008, när
den skulle stå till EU:S förfogande. EU hade haft snabbinsats-
styrkor tidigare men aldrig fattat beslut om insats. (Uppgiften
var att inom tio dagar efter order vara insatt inom en radie av
600 svenska mil från Bryssel.) Men NBG hade ett inhemskt
motiv, även om det inte talades högt om den saken. Det var att
tillmötesgå det ledande skiktet inom officerskåren. NBG blev
en storbataljon med NATO-standard i fråga om beredskap och
stridsförmåga. Det tillfredsställde yrkesambitionerna. NBG och
övriga engagemang i internationell verksamhet innebar dess-
utom att det skapades en mängd intressanta stabsbefattningar i
utlandet och i Sverige av administrativ art.

Till utvecklingen under perioden bidrog att högkvarterets
"spinndoktorer" propagerade för att överge försvarsmaktens
tidigare fundamentala uppgift att försvara rikets existens och
i stället försvara förmenta svenska intressen i ti l l exempel
Afghanistan. De hade framgång.

Ominriktningen kunde därför obevekligt fortsätta på
den ödesväg som hade utstakats av dess chefsarkitekt Owe
Wiktorin, ös 1994-2000. Det nationella försvaret försvaga-
des, internationella insatser gjordes reellt till huvuduppgift
och obalansen i strukturen, med omotiverad övervikt för flyg-
stridskrafter, förstärktes. I proposition 2008/09:140 föreslogs
visserligen nya principer för materielförsörjning innebärande
lägre omsättning av ti l l  exempel stridsflygplan men detta
kom inte till uttryck i riksdagsbeslutet. Försvarsberedningen
hade i sin rapport92 föreslagit en reducering i väsentlig grad
av antalet stridsflygplan med utgångspunkt från dagens pla-
nerade volym om ioo, men detta fick inte något tydligt stöd
av regeringen i propositionen. Där hänvisades till försvars-
maktens förslag 2009-01-3o. Detta innebar beträffande flyg-

92 D s  2008:48.
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stridsdivisioner att fyra divisioner bibehålls samt att "Beslut
om eventuell omorganisering ska tas under 2012. Reduktion
av antalet stridsflygplan påbörjas 2012 (2o14)"."

Någon förändring i positiv riktning av ominriktningen
ägde således inte rum. En sådan skulle ha förutsatt en strate-
gisk analys av Sveriges behov av försvar och av dess förmåga
att avdela erforderliga resurser för ändamålet. De särintres-
sen som hade släpps lös redan i starten av ominriktningen
förhindrade med framgång en sådan analys.

Försvarsbeslutet år 2009 utmålades i  propagandan som
slutpunkten i ominriktningen, i positiv mening. Det är inte
trovärdigt. FB 09 är behäftat med mycket allvarliga svagheter:

• det  är med stor sannolikhet underfinansierat.
• det  präglas av uSA:S/NATO:s försvarsprinciper, när det

gäller både organisation och taktisk användning. För en
småstat blir det förödande att tillämpa dessa principer.

• det  präglas av övertro på solidaritetsförklaringen, när det
gäller både vår offensiva förmåga och vår hjälpbarhet.

• beslutat personalförsörjningssystem är behäftat med stora
oklarheter.

• FB 09 bygger på en felaktig föreställning om att ett försvar
endast är användbart i krig och konflikter. Det har lett till
att en militärromantisk uppfattning om försvarsmaktens
uppgifter smugit sig in i tongivande politiska och militära
kretsar, en modern variant av korstågsmentaliteten. Det
förklarar till en del den beslutade försvarslösningens expe-
ditionära karaktär.

Försvarsbeslutet år 2009 var en chanstagning.

93 Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarsproposition 2009,
2009-01-30 , bilaga 1.
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5. Stora omvärderingar - utan
gemensam helhetssyn som grund

Säkerhetspolitik och hotbilder
De betydelsefulla aktörerna var eniga om att det säkerhets-
politiska läget var gynnsamt under hela perioden 1995-
2009. Det fanns vissa skillnader i åsikterna om hur länge
det gynnsamma läget skulle fortsätta att råda. öB:s strateg
Johan Kihl såg en lång period av gynnsamt läge framför sig,
bort mot oändligheten. Majoriteten i  försvarsberedningar
och riksdagsutskott använde mindre profetiska uttryck, till
exempel "under överskådlig tid". Deras förslag till åtgärder
tydde dock på att de trodde att de hade en lång "överskådlig
tid" framför sig.

Folkpartiet gjorde mot slutet av perioden en kraftig
markering av att bistrare lägen snart kunde vara för handen.
Utspelet vid Sälenkonferensen i januari 2009 kan svårligen
tolkas på annat sätt. Men markeringen kom för sent och den
var kraftlös. Regeringens bedömning var att ett enskilt mili-
tärt angrepp direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt under
överskådlig tid. Det hade varit en grundförutsättning för
ominriktningen från starten. Folkpartiet ställde emellertid i
FB og "in sig i ledet".

Under sagda "paraplybedömning" fanns det emellertid
under perioden dramatiska omprövningar hos betydelse-
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fulla aktörer. Det gäller bland annat hotbilden. Den mest
dramatiska gjorde försvarsmakten genom sin chef, över-
befälhavaren Owe Wiktorin 1997. Han hade före F396
hävdat att Sverige kunde, inom några år, utsättas för en rysk
invasion. ÖB gick därvid emot sin egen underrättelse- och
säkerhetstjänst (m usT), som inte delade ÖB:s personliga
bedömning. Denna var inte sakligt grundad. ÖB:s syfte med
sin sensationella åtgärd var med stor sannolikhet att moti-
vera JA s-projektets fortlevnad. Riksdagen skulle avgöra dess
öde i FB 96 genom beslut för eller mot projektets delserie 3.
Det hade varit svårt att motivera JAS om invasionshot inte
hävdats. ös:s åtgärd fick ytterligare en konsekvens. Den
fördröjde starten på reformeringen och gjorde att denna, när
den väl kom igång, fick en tämligen brådstörtad start.

Militär alliansfrihet hade sina mest övertygade försvarare
i vänster- och miljöpartierna. I  retoriken var socialdemo-
kraterna lika ståndaktiga, in i det sista. "Vi var beredda att
diskutera allt utom NATO-medlemskap.... Vi  vill se vårt
framtida försvar ha plikten som grund och värna Sveriges
militära alliansfrihet."' Men i  verkligheten hade socialde-
mokraterna gått med på en mycket långtgående anpassning
till NATO.

Uppluckringen började när Björn von Sydow blev för-
svarsminister 1997. "Gärna NATO — men inget medlemskap.
Nye försvarsministern vill utöka samarbetet utan bindning
till säkerhetsgarantier".2

I försvarsberedningens rapport 2008 föreslogs ett fortsatt
deltagande i bland annat NATO:S utbildnings- och övnings-
verksamhet.' Deltagandet angavs innebära att Sverige kan

i A n d e r s  Karlsson, försvarsutskottets ordförande, i riksdagsdebatten
2009-06-12, anf. 1.

2 In te rv ju  i Svenska Dagbladet 1997-02-18.
3 D s  2008:48, S. 62.
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5. Stora omvärderingar...

ta del av och implementera koncept, doktriner, standarder
med mera och på så sätt möjliggöra interoperabilitet vid
insatser och ytterst stärka försvarsmaktens användbarhet.
Socialdemokraternas representant i  beredningen var par-
tiets dominerande försvarspolitiker Håkan Juholt. Denne
reserverade sig inte mot majoritetens uppenbara försök att
bakvägen smyga in Sverige i NATO.

Efter det att Thage G. Peterson slutat som försvarsminis-
ter var socialdemokraternas förhållande till NATO ambiva-
lent. Det undergrävde partiets trovärdighet i försvarsfrågan.

Moderaterna frigjorde sig under den senare hälften av
1990-talet från Carl Bildts och Anders Björcks lika hurt-
friska som historielösa slogan 1992 "Ingen annan försvarar
Sverige och v i  försvarar bara Sverige". NATO-anslutning
angavs 1997 vara ett naturligt steg.4

Det "naturliga steget" upprepades i slutet av perioden av
Karin Enström. (M, ordförande i försvarsberedningen från
2007) Men moderaterna tog aldrig "det naturliga steget",
dvs. att föreslå NATO-anslutning. De krävde inte ens någon
utredning av förutsättningarna för anslutning, till exempel
krav på den svenska försvarsmakten och på resurser för
att motsvara dessa krav. Moderaterna var stora tillskyn-
dare av solidaritetsförklaringen. Inte heller uppslutningen
bakom den föregicks av en någon analys av konsekvenserna.
Förhoppningen om att grannar och NATO skall komma till
vår hjälp "hänger därmed i luften" och framstår främst som
försök att häva den ekonomiska kris och den försvarspoli-
tiska hjälplöshet samt den handlingsförlamning som tio år
av ominriktning hade resulterat i.

Folkpartiet har under hela perioden fört en envis argu-
mentering för att Sverige borde ansluta sig till NATO. Det

4 Partimotioni997/98: Fö 211 med Carl Bildt som första namn.
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finns reservationer för NATO-anslutning från folkpartiets
representanter i  13 av försvarsberedningens 14 rapporter
under perioden. Det var bara en sak som saknades, nämligen
ett konkret förslag om anslutning. Det passade inte "just
nu".

Frågan om NATO-anslutning var ett lackmusttest på
partiernas säkerhetspolitik under perioden. Det var inri-
kespolitiska hänsynstaganden, inte säkerhetspolitiska, som
styrde. Det är därför ingen överraskning att aktörernas
bedömningar och förslag under rubriken säkerhetspolitik
inte fick något reellt inflytande på ominriktningens grund-
drag. Paradoxalt nog var det endast ÖB Owe Wiktorin som
— till försvarets olycka — hade framgång. Hans bedömningar
före FB 96 om ryskt invasionshot förhindrade, som framgått
ovan, en tidig och rationell reform av försvarsmakten och
bäddade för den brådstörtade ominriktning som han sedan
åtog sig att genomföra.

Statsmakternas behandling av säkerhetspolitiken var
tvetungad. Å ena sidan gick deras officiella utsagor ut på
att det säkerhetspolitiska läget var gynnsamt och att den
militära alliansfriheten inte behövde ändras. Å andra sidan
tillät statsmakterna praktiska militära åtgärder som innebar
ett klart närmande til l NATO. Ett mentalt erkännande av
NATO underlättades genom den propaganda som tilläts för
reell samverkan med NATO.

ös använde sina diametralt motsatta hotbeskrivningar
— i olika inrikespolitiska lägen — för att motivera sin struk-
turlösning. Varken statsmakterna eller ös grundade sina
bedömningar/åtgärder på seriösa analyser av läge och kon-
sekvenser.
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5. Stora onwärderingar...

Försvarsmaktens funktion
Enligt FB 92 var försvarsmaktens viktigaste uppgift "att
kunna möta ett väpnat angrepp. Ett angrepp skall kunna
mötas varifrån det än kommer".5 Försvarsmakten skulle,
för ändamålets vinnande, ha förmåga att både återta (ned-
gången) förmåga och tillväxa i styrka.

Det var den uppfattning som var officiellt rådande under
tiden närmast före ominriktningens start.

Det var emellertid ingen hemlighet att försvarsmakten i
realiteten ålades och fick bära kostnader för uppgifter som
inte hade säkerhetspolitiska eller försvarspolitiska motiv,
till exempel exportstöd t i l l  försvarsindustrin och stöd i
lokaliseringspolitiken. Därför var det bra att försvarsbered-
ningen ville renodla försvarsmaktens uppgifter. I Ds 2003:34
anmälde beredningen att "den tidigare uppdelningen i fyra
huvuduppgifter medfört en viss otydlighet. Det militära
försvarets huvuduppgift borde därför förenklas till att kunna
genomföra väpnad strid.

Det väsentliga i sammanhanget var och är emellertid inte
hur många uppgifter försvarsmakten skall ha utan frågan om
när den skall användas och när den skall anses vara använd-
bar. Det är i den frågan som det skett en total omvärdering
under ominriktningens gång.

Enligt FB 96 skulle försvarsmaktens fundamentala upp-
gift vara att i fred förbereda för att i krig försvara riket mot
väpnade angrepp som hotar dess frihet och oberoende.6
Redan i  denna formulering ligger att regeringen såg den
viktigaste användningen av försvarsmakten i  ett framtida
läge. Försvaret ansågs emellertid genom sina förberedelser
i fred verka avhållande från hot och angrepp. Det förråds-
ställda mobiliseringsförsvaret användes således redan i fred
5 P r o p o s i t i o n  1991/92:102, s. 4.
6 P r o p o s i t i o n  1996/97:4, s. 7o.
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men hade sin främsta användning i ett försämrat läge.' Till
yttermera visso hade regeringen i proposition 1995/96:12
understrukit att det måste finnas en stabil grund för att
anpassa försvaret till en tänkbar hotutveckling på längre sikt.

I FB o9 avslöjas en helt annan syn på försvarsmaktens
användbarhet. Den framgår redan i titeln på proposition
2008/09:140 Försvar i användning. Försvarsmakten skall med
delar av insatsorganisationen kunna påbörja en insats ome-
delbart efter beslut. Försvarsberedningen hade ännu tydli-
gare betonat att ett användbart försvar är ett försvar som kan
användas "här och nu". Det ställer krav på Sveriges militära
förmåga som mobiliseringsförsvaret inte kunde hantera.8

Den radikala omvärderingen av försvarsmaktens använd-
barhet föregicks inte av något öppet redovisat bedömande
av den nya ordningens fördelar och nackdelar. Drivkrafterna
bakom omvärderingen fanns med stor sannolikhet inom
tongivande militära kretsar, det vill säga i högkvarteret och
inom detta i ÖB:s närmaste medarbetarkrets.

Men omvärderingen märktes också inom försvarsbered-
ningen. Johan Tunberger skrev om beredningens mångårige
ledamot Håkan Juholt (s) att denne klamrar sig fast vid en
tankefigur som kan beskrivas på följande sätt: "Är det inte
krig - lika med invasion - är det fred; noll eller ett. Alla nyan-
ser saknas."9 Med ett sådant resonemang i botten är ett mili-
tärt försvar endast användbart i pågående krig eller konflikt,
det vill säga i Afghanistan men inte i Sverige. Beredningen
och regeringen missade den utveckling som ägt rum i fred
efter sekelskiftet och som gör att den tidigare synen på
försvarsmaktens användbarhet återigen borde aktualiseras.

Den totalt förändrade synen på försvarets användbarhet
7 Kommenter: det svenska försvaret var en "fleet in being"./CBj.
8 Ds2008:48, S.43-
9 Svenska Dagbladet 2007-06-07.
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föregicks inte av strategiska bedömningar hos vare sig stats-
makterna eller ÖB. Det var följden av en kritiklös anpassning
till NATO:s önskemål och förväntningar på Sverige.

Försvarsmaktens struktur och organisation
Det har framgått av de föregående kapitlen i  denna bok
att jag lägger stor vikt vid "ÖB 941208", det uttalande som
dåvarande ÖB Owe Wiktorin i december 1994 gjorde inför
centerpartiets ledning (som nämnts inledningsvis): "Lägg
ner territorialförsvaret, minska armsstridskrafterna, satsa
på flygvapnet och JAS, och låt högkvarteret sköta detta utan
inblandning från politikerna."

Är det rimligt att tillmäta detta uttalande inför en liten
krets någon avgörande betydelse? Mitt svar är ja. ös lycka-
des själv eller genom sina förtrogna få denna plan eller
vision - med vissa tillägg - genomförd inom loppet av tio år
från det att han 1998 sköt startskottet för ominriktningen.
Territorialförsvaret lades ned. Armsstridskrafterna minskade,
i en takt som var politiskt möjlig till att 2009 bli en liten expe-
ditionskår. Flygvapnet förblev relativt stort. ms-projektet
överlevde. Politikerna gav ös och högkvarteret stor hand-
lingsfrihet när det gäller utformningen av försvarsmakten.

Centerpartisterna blev 1994 så imponerade av Wiktorin
att de aktivt bidrog t i l l  att genomföra ÖB:s plan. Olof
Johansson uttalade sig positivt för JAS: "Flygvapnet kan inte
räkna med 300 JAs-plan men med fler än de 140 som nu är
beställda".1° Erik A Egervärns famösa försvarstal i riksdagen
2000-03-29 för en drastisk nedskärning av markstridskraf-
terna legitimerade Wiktorins plan.

Det är enligt min mening klart att "ÖB 941208" blev en

to Svenska Dagbladet 1995-05-24.
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grundbult i ominriktningen. Det gjordes tillägg till grund-
bulten men de utgick från denna och fick främst till resultat
att denna förstärktes. Grundbulten kom därför att påverka
värderingarna inom flera områden: internationella insatser;
anpassning och beredskap; värnplikt och folkförankring;
försvarsindustri; ekonomi; beslutsprocessen.

Inverkan inom dessa områden behandlas under respek-
tive rubrik nedan. Här behandlas endast förhållandet mel-
lan "ös 941208" och den ovan nämnda omvärderingen av
försvarsmaktens användbarhet som säkerhetspolitiskt medel
i statsmakternas tjänst.

Wiktorin skrev till regeringen 1998-10-12 under rubri-
ken "Försvarsmaktens underlag till den säkerhetspolitiska
kontrollstationen 1999." Han anmälde bland annat att den
struktur som han, av främst ekonomiska skäl, föreslog i
skrivelsen, innebar att det skulle ta mycket lång tid och kräva
stora resurser för att tillväxa militärt så att vi av egen kraft
kan avvärja ett militärt angrepp som hotar vår nationella
existens." Vad ÖB i praktiken anmälde var att han föreslog
en försvarsmaktsstruktur som inte var användbar om det
rådande gynnsamma säkerhetspolitiska läget snabbt föränd-
rades så att rikets existens hotades. Obalans mellan resurser
och förmåga att lösa vad som tidigare angivits vara försvars-
maktens fundamentala uppgift skulle föreligga.

Regeringen ändrade försvarsmaktens uppgifter så att
dessa anpassades till den minskade förmågan hos det bantade
försvar som ÖB föreslog. Detta doldes i ordsvallande upp-
giftsformuleringar." Vad som däremot inte kunde döljas var
att grundorganisationen utsattes för en så kraftig reducering
att förmågan t i l l  tillväxt i  försvarsförmåga var praktiskt

11 Försvarsmaktens underlag till den säkerhetspolitiska kontrollstationen,
1998-10-12, s.3.

12 Proposition 1999/2000:30, S. 37-42.
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taget obefintlig. Det gällde främst armen. Sju armsbriga-
der och tre artilleriregementen föreslogs til l nedläggning.
Riksdagen biföll detta. Statsmakterna hade därmed godkänt
en försvarsmaktsstruktur och organisation som endast
hade förmåga att lösa sina uppgifter så länge utvecklingen i
omvärlden förblir positiv.

Den drastiska omvärderingen och förändringen av för-
svarsmaktens struktur och organisation var grundad på
"ös 941208". Denna legitimerades av regering och riksdag
år 2000. Det innebar att försvarsmakten inriktades på att
lösa uppgifter "här och nu". Det erkändes aldrig öppet
under den socialdemokratiska regeringens tid, det vill säga
till år 2006. Först den borgerliga regeringen gjorde en dygd
av nödvändigheten. Det framkom inte lika tydligt i reger-
ingsförslagen som i försvarsminister Sten Tolgfors många
uttalanden.

Varför lät sig statsmakterna övertygas om att godta
Wiktorins omvärdering och ombyggnadsförslag som stom-
me i försvarsmaktens struktur?

Det måste först konstateras att ems förslag inte byggde
på något strategiskt bedömande av försvarskrav och rim-
liga försvarsresurser. Medvetenheten om att ett sådan vore
nödvändigt förefaller inte ha funnits hos vare sig den poli-
tiska eller militära försvarsledningen, måhända en naturlig
konsekvens av att sådana bedömanden inte förekommit i
försvarspolitiken sedan 1940-talet.

För det andra var politikerna utsatta för en intensiv pro-
paganda från ös och dennes förtrognas sida. De mest aktiva
av dessa var Michael Moore och Johan Kihl. De hade främst
två temata:

1) ÖB:S förslag är bra och det finns inget alternativ. 'Vi ska-
par nu ett insatsförsvar vilket ska tolkas så att försvaret
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ska vara användbart något så när direkt o c h  inte som
tidigare användbart först efter en omfattande mobilise-
ring eller efter en omfattande återtagning"

2) Att införa högteknologiska system skulle lösa försvars-
uppgifterna på ett mindre kostsamt men mer effektivt
sätt. 'Vi har endast ett sätt att gå och det är att bygga ett
tekniskt kvalificerat försvar som utnyttjar landets hög-
teknologiska kunnande och industriella kapacitet."4 'Det
svenska nätverkskonceptet väcker stor avund i USA.' Det
menar Johan Kihl, drivande kraft bakom nätverkståget.

Uppbyggnaden av det svenska nätverksbaserade för-
svaret (NBF) kan inte misslyckas, möjligen tar det lite
längre tid än beräknat.'"

Moores och Kihls propaganda för  de högteknologiska
systemen RMA och NBF var oblyga försök från deras sida
att förvirra makthavarnas eventuella granskning av dB:s
förslag. De uppträdde som "spinndoktorer". Deras förslag
inspirerades av försvarsindustrin i USA och de var illa under-
byggda. RMA blev ett intetsägande begrepp. NBF i  Kihls
version misslyckades, Kihls kategoriska uttalanden till trots.

Att "ös942208" blev en grundbult i  reformeringen av
försvarsmakten beror inte minst på att försvarsminister
Björn von Sydow inte insåg förslagets långsiktiga negativa
konsekvenser. I den vänskrift till Owe Wiktorin, som hög-
kvarteret gav ut i samband med dennes avgång 2000-06-30,
skrev Björn von Sydow en artikel, där han identifierar sig
med öB:s förslag. Den politiska prestigen krävde visserligen
att försvarsministern inte kunde hänvisa direkt t i l l  ös:s

13 Moore i Revolution i det svenska försvaret, RMA, S. 10. "Inga alterna-
tiv finns till ÖB:s förslag" Kihl i Officerstidningen 99:6.

14 Moore i Revolution i der svenska försvaret, RMA, S. 10.
15 F r a m s y n  4 / 2 0 0 2 ,  S .18 .
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förslag utan till försvarsberedningens, men i sak är det ingen
skillnad.

Det är förvånande att den vetenskapligt skolade Björn
von Sydow inte genomskådade "spinndoktorerna" Moores
och Kihls argument. Deras mästerprov i genren torde ha
varit när de fick försvarsministern att i riksdagen 1999-05-
26 lovprisa den så kallade spårbarhetsprincipen, det vill säga
den planeringsmodell som försvarsmakten hade presenterat
under våren och som påstods kunna klarlägga behovet av
förband, kvantitativt och kvalitativt, härlett i en logisk ked-
ja, via försvarspolitiken från de säkerhetspolitiska kraven.16

Det hade riktats kritik mot ös:s förslag inom militärled-
ningen. Men detta hindrade inte att politikerna godtog ÖB-
förslaget. Den första allvarliga kritiken hade kommit från
militärt håll långt efter det att det avgörande riksdagsbeslu-
tet var fattat. Det var en i och för sig mycket uppmärksam-
mad artikel på DNDebatt 2002-02-05 med den pensionerade
generallöjtnanten Gustaf Welin som första namn och med
åtta överstar i aktiv tjänst som medkritiker. Kritiken gällde
medel och tillvägagångssätt, inte målet. Reaktionen från
politisk och militär försvarsledning blev negativ och häftig.
De hade låst fast sig. Wiktorins "ös 941208" hade blivit en
helig lösning som inte fick kritiseras.

16 _p_q arh h  _ar..etsmetoden beskrivs i FMI 2020 Rapport 3, 1999-05-19, s.13o.
Där framgår att "strategiska typsituationer ingår som ett led i kedjan
från ur säkerhetspolitiskt läge härledda uppgifter för försvarsmakten
via försvarspolitiken till behov av förband. I det särskilda yttrande avse-
ende ös:s underlag till regeringen 1999-05-19 som militärbefälhavaren
i Mellersta militärområdet, generallöjtnant Percurt Green, lämnade
riktade han kritik mot att endast två strategiska typsituationer legat till
grund för den perspektivplanering där spårbarhetsmodellen tillämpats.
Det hade inte givit tillräcklig grund för dimensioneringen. Respekten
för spårbarhetsmodellen minskade av der faktum att försvarsministern
tillät ett flagrant avsteg från denna i de regeringsförslag som riksdagen
fick inför FB oo. Där föreslaget antal stridsflygplan var mer än dubbelt
så stort som perspektivplaneringen gav motiv för.
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ÖB Owe Wiktorin drev med regeringens goda minne
igenom en struktur- och organisationsförändring som till-
godosåg hans ambition att stödja flygindustrin och — för-
hoppningsvis — begränsa försvarsutgifterna. Försvarsmakten
utlovade att genom från USA hämtade högteknologiska
grepp lösa Sveriges försvarsproblem. Det var önskedrömmar
som politikerna alltför länge trodde på.

Organisatoriska och operativa konsekvenser
Den politiska och militära försvarsledningen tog i realiteten
"strategisk time out". Det innebar en förändrad syn på för-
svarsmaktens funktioner och uppgifter vilket innebar bland
annat följande:

• den operativa planläggningen upphörde.
• krigsförbandens organisation luckrades upp.
• grundorganisationen frånhändes materiel och resurser

användbara i en tillväxtsituation.

Dessa förändringar innebar att försvarsmakten för lång tid
framöver berövade sig förutsättningar att öka försvarsför-
mågan i försämrade militärpolitiska lägen.

Ominriktningen medförde stora förändringar när det gäller
anställnings- och tjänstgöringsförhållanden för försvarsmaktens
personal, inte minst för dess officerare. Den organisationsför-
ändring som 0513941208 innebar minskade behovet av office-
rare kraftigt. Det uppstod ett överskott om drygt i soo yrkes-
officerare. I proposition angavs att försvarsmakten i mars 2009
innehöll cirka 9100 yrkesofficerare och cirka 300 specialistoffice-
rare." Det innebar en minskning från år 1996 med cirka 7000.

17 P r o p o s i t i o n  2008/09:140,  S. 82.
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De ökande kraven på snabba internationella insatser
innebar att försvarsmakten ville att yrkesofficerarna skulle
ha skyldighet att tjänstgöra i utlandsstyrkan, vilket icke hade
varit obligatoriskt. FB 09 innebar att regeringen uppmanade
försvarsmakten att vidta åtgärder för att arbetsskyldighet i
nationell och internationell verksamhet jämställs."

Bägge dessa förändringar var kontroversiella och de
föranledde en intensiv debatt mellan ÖB Håkan Syren och
officersförbundet. Det gällde främst formerna för föränd-
ringarna. ÖB ville föryngra officerskåren och föreslog därför
karriärväxling till annat yrke vid 35-4o års ålder. Officers-
förbundet motsatte sig detta av arbetsrättsliga skäl.'9 När
det gäller utlandsobligatoriet väcktes breda protester mot de
bryska metoder som försvarsmakten använde sig av för att
säkerställa tillräcklig anslutning och för att avskeda de som
vägrat.20

Internationella insatser
Internationella insatser betraktades i början av perioden som
en bonuseffekt av den nationella försvarsförmågan. FB 9S
angav att svensk säkerhetspolitik har både en nationell och
en internationell dimension. Internationellt skall vi i sam-
verkan med andra stater delta i fredsfrämjande och huma-
nitär verksamhet." Av försvarsmaktens uppgifter framgick
bland annat att en internationell styrka skall organiseras
och att beredskapen för att genomföra internationella insat-
ser skall höjas. I FB 96 ställdes krav på att försvarsmakten

18 Proposition 2008/09:140, s. 76.
19 Dagens Nyheter 2004-09-14.
20 " 1  det nya Försvaret får man sparken via sorts", Svenska Dagbladet 2010-

1 2 - 0 1 .

21 Proposition 1995/96:12, s. 1.
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skall kunna ställa kvalificerade förband till förfogande för
internationella fredsfrämjande och humanitära insatser."
Sammanfattningsvis var detta måttliga krav, och de moti-
verade inga större reformer i försvarsmaktens struktur och
organisation.

Annorlunda är det vid periodens slut. FB 09 innebär att
internationella insatser blir en med det nationella försva-
ret officiellt likvärdig uppgift som skall lösas tillsammans
med andra, inom och utom landet." Sveriges engagemang
i fredsfrämjande insatser under EU:S FN:s och NATO:s
ledning bör öka. I praktiken blir de internationella uppgif-
terna överordnade de nationella. Det är tydligt att inter-
nationella insatser, som innehåller förmåga att genomföra
fredsframtvingande operationer under NATO-befäl genom
ominriktningen har givits ett dominerande inflytande på
försvarsmaktens utveckling.

Vilka orsaker ligger bakom denna omvärdering och upp-
gradering av internationella insatser? Jag vill framhålla tre
drivkrafter:

1) Svensk politisk vilja att visa sig solidarisk med EU.
2) Hemställan från FN och svensk vilja att visa sig solidarisk

med F N.

3) Tryck från officerskårerna att få ersättningsuppgifter när
det nationella försvaret hotades av drastiska nedskär-
ningar.

Samtliga har fått sina krav tillgodosedda, i olika mån. I intet
fall föregicks detta av någon strategisk analys av kravens
konsekvenser och av resurstillgång.

Insatserna i det forna Jugoslavien startade på 1990-talet
22 Proposit ion 1996/97:4, S. 70-
23 Proposi t ion 2008/09:140, s. 35-
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därför att Sverige ville ha inträdesbiljett till Eu. Insatserna
har fortsatt under hela perioden, dock - av ekonomiska skäl
- i minskad omfattning.

Insatserna i  Afghanistan tillkom på begäran av FN
2002. Det gällde en mycket liten insats, som skulle vara
starkt tidsbegränsad. Det stannade emellertid inte vid
detta. Uppdraget förnyades och styrkan tiodubblades till år
2009. Den svenska styrkan har haft få förluster men stora
materiella och juridiska problem. Styrkecheferna uppger
att framgångar har nåtts när det gäller att få förtroende hos
lokalbefolkningen. Det måste ändock ifrågasättas om detta
har resulterat i ökad stabilitet i landet.

Officerskårernas fruktan för arbetsbrist var direkt kopp-
lat till "ÖB 941208". Grundorganisationen för att stödja
den lilla krigsorganisation som öa föreslog skulle bli så
liten att ett stort antal uppsägningar vore att vänta, främst
inom arma.. Halmstrået man sträckte sig efter i sin nöd
blev internationell tjänst. Det visade sig vara något som
politikerna, av helt andra skäl, var villiga att stödja. Johan
Hederstedts skrift Internationalisera Orsvareil fick därför ett
från saklig synpunkt oförtjänt genomslag.24

Genom sin kampanj för internationalisering av för-
svarsmakten på NATO:S villkor beträffande beredskap och
stridsförmåga "här och nu" åstadkom kampanjmakarna,
till exempel Hederstedt och Moore, en säkerhetspolitisk
effekt. Den svenska säkerhetspolitiken förändrades på ett
avgörande sätt. Knytningen till NATO blev i praktiken fast,
trots statsmakternas deklarationer om militär alliansfrihet.
Försvarspolitiska och operativa åtgärder band upp säker-
hetspolitiken.

Internationella insatser prioriterades enligt min mening
24 Hederstedt, Johan (1998) Internationalisera försvaret!

Försvarsdepartementet, Stockholm.
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för att ersätta den sysselsättning som gick förlorad genom
raseringen av det nationella försvaret. Ingen analys av de
långsiktiga säkerhets- och försvarspolitiska konsekvenserna
gjordes; känslomässiga argument användes.

I en proposition skrev försvarsminister Björn von Sydow
i följande: "Regeringen anser att alla operativa insatsför-
band i princip skall kunna användas för internationell verk-
samhet men att åtgärder för att utveckla den operativa för-
mågan till sådana insatser måste vidtas efter hand."25 Även
om detta var ett principuttalande med förbehåll kan det
ifrågasättas om det var bättre genomtänkt än Hederstedts
propagandaskrift. Det kom att ta tio år av utredningar och
förhandlingar innan riksdagen i FB 09 fattade beslut i linje
med Björn von Sydows principuttalande. I  FB 09 fattades
beslut om att insatsorganisationen skulle kunna sättas in
även utomlands.

Vad blev då resultatet av den kampanj som Johan Heder-
stedt startade? Enligt Fakta om totalförsvaret 1997 fanns det
året 16 632 officerare. Antalet beräknades sjunka till 14 153 år
2001. Enligt proposition 2008/09:140, s. 81-82 fanns år 2009
9 400 officerare. Behovet år 2014 beräknades bli 8 500.

Officerskåren hade således halverats under ominrikt-
ningsperioden. Det kan synas var ett stort tapp. I jämförelse
med nedgången i antalet soldater kommer emellertid saken
i en annan dager.

Ingen kan dock utan ingående studier fastställa hur
många officersbeställningar som internationaliseringen räd-
dat.26

25 Proposition 1999/2000:30, s. 39.
26 Utan jämförelser i övrigt kan det tänkas att en del officerare i för-

svarsmakten upplevde sin situation på samma sätt som officerare i den
engelske kungens arme upplevde sin situation år 136o, under hund-
raårskriget mellan de engelska och franska kungarna. Arbetsbrist är
det gemensamma ordet. Under det svenska 1900-talets andra hälft
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Den under ominriktningens gång totalt förändrade synen
på internationella insatser drevs fram med tre motsatta
motiv, varav två konkreta:

i) erkännande som Eu-medlem,
2) behovet att sysselsätta en officerskår som hotades av arbets-

brist till följd av raseringen av det nationella försvaret,
3) var en vag ambition att visa solidaritet med "världens

folk". Det gjordes inga framsynta konsekvensbedömning-
ar i något av de tre fallen.

Anpassning och beredskap
Dessa begrepp hade stor betydelse i  början av perioden.
Anpassningsförmåga (återtagning och tillväxt) gjordes av
regeringen till en grundpelare i dess förslag. "Totalförsvaret
måste på ett betryggande sätt kunna stärka och anpassa sin
förmåga att möta väpnat angrepp i takt med tänkbar utveck-
ling i omvärlden."27 "Förmågan ti l l  anpassning skall vara
styrande för totalförsvarets framtida utformning."28

var det öB Wikrorins omstrukturering med åtföljande "stålbad" som
framkallade farhågor om arbetsbrist, främst för armsofficerare. I
hundraårskriget var det vapenvilan i Br6tigny 1360, vars längd syntes
oviss. John Hawkwood var officer och han hade med framgång slagits
för den engelske kungen, men 1360 uppstod arbetsbrist på grund av
denna vapenvila. Hawkwood ville inte bli civil. Han fann på råd. Han
gick i internationell tjänst, hos de furstar och städer i Italien som låg
i ständiga småkrig med varandra. Hawkwood skapade ett välutrustat
och välövat förband, vars tjänster han kunde erbjuda den som beta-
lade bäst. Han deltog i krig hela återstoden av sitt liv. Han dog 1394.
Minnet av honom lever på två sätt. Han är förärad en stor fresk i
katedralen i Florens. I historien kallas han för "den djävulske engels-
mannen". Saunders, Frances Stonor (2004) Den djävulske engelsmannen.
Norstedts, Stockholm.

27 Proposition 1995/96:12, s. 59..
28 Proposition 1996/97: 4, s. 64.
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I slutet av perioden förnekades behovet av anpassning.
"I denna proposition beskriver regeringen förändrade krav
på användbarhet här och nu. ... Detta medför att reger-
ingens krav på operativ förmåga förändras, vilket bland
annat innebär ett försvar som är användbart utan behov
av återtagning."29 Vad propositionen anger i  detta stycke
innebär att begreppet anpassning avförs från agendan.
Återtagning behövs inte längre. Försvarsmakten skall vara
omedelbart tillgänglig och insatsberedd. Tillväxt är det inte
alls fråga om.

Varför denna drastiska omvärdering? Svaret är ytterst
att försvarsmakten med ÖB i  spetsen inte ville ha någon
anpassningsförmåga, i varje fall inte inbyggd i  organisa-
tionen. "Knektarna ville inte ha anpassning", undslapp
det Arne Andersson (M), ordförande i  försvarsutskottet
på Wiktorins tid. Av kapitel 2 ovan framgår det att för-
svarsmakten motiverade sitt motstånd mot anpassning
på flera olika sätt: planeringssvårigheter, ekonomiska och
psykologiska nackdelar. Prioriteringen av internationella
insatser satte också förmåga "här och nu" i fokus, liksom
den bantning av försvarsförmågan som "ÖB 941208" för-
utsatte.

Regeringen insåg redan i mitten oo-talet att ös hade vun-
nit slaget. "I och med 1996 års försvarsbeslut introducerades
en anpassningsprincip för totalförsvaret. ... De styrinstru-
ment som förutsågs i beslutet har inte fått avsedd verkan,
bland annat har planering och realiserbarhetsgranskning
av beredskapshöjningar och andra anpassningsåtgärder inte
genomförts i tillräcklig utsträckning."3°

Anpassningsprincipens öde ställer ominriktningens fun-
damentala svaghet i bjärt belysning: bristen på föregående
29 Proposit ion 2008/09:140, s. 38.
3o Proposi t ion 2004/05:5, s.76.
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strategiskt bedömande av försvarskrav och resurser som kan
avdelas för att tillgodose kraven. Det kommer att framgå av
sammanfattningen i detta kapitel att denna brist från för-
svarssynpunkt inverkade negativt på utgången av samtliga
de omvärderingar som utfördes under ominriktningen.

Ingen aktör uteslöt att försvarsmakten i framtiden måste
kunna få ökad försvarsförmåga. Vad saken gällde var om
denna tillväxtförmåga skulle vara inbyggd i försvarsmaktens
organisation — som försvarsminister Roine Carlsson före-
slog" — eller kräva uppbyggnad av ny struktur genom mycket
omfattande riksdagsbeslut, som FB 09 innebär. I  Roine
Carlsson modell krävs givetvis också vissa riksdagsbeslut,
men de torde bli långt mindre tidskrävande än i den modell
som hans nutida efterträdare, försvarsminister Sten Tolgfors,
föreslog. Det verkar inte vara av omsorg om försvarsförmå-
gan utan om organisationens planeringsförutsättningar som
Owe Wiktorin avvisade Roine Carlssons modell.

ÖB gjorde tidigt motstånd mot anpassningsprincipen.
Den krävde en alltför svårbemästrad planering. Stats-
makterna använde ändock länge anpassningen som ett
skalkeskjul för besparingar. Den borgerliga regeringen från
2oo6 gjorde rent hus med anpassningen när den skapade
ett försvar med uttalad ambition att endast verka "här och
nu".

Värnplikt och folkförankring
Värnplikten var i början av perioden en oomtvistad grund-
pelare i den svenska försvarspolitiken. I periodens slutskede
förklarades den vara vilande. All militär tjänstgöring skall
grundas på frivillighet.

31 D N D e i t a t t  1991-06-14.
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"Regeringen vi l l  bevara ett demokratiskt folkförsvar.
Vi kan aldrig godta att vårt värnpliktsförsvar ersätts av en
yrkesarme. Därför vill regeringen hejda en utveckling, där
allt färre totalförsvarspliktiga ges grundutbildning, och som
därmed riskerar att leda till en yrkesarme."32 "Det svenska
försvaret skall vara så uppbyggt och organiserat att det är en
angelägenhet för hela befolkningen. Det är av stor betydelse
att medborgarna känner ansvar för och efter förmåga med-
verkar till Sveriges försvar. Detta tillgodoses bäst genom ett
system med plikttjänstgöring."

Denna positiva värdering var helt övergiven i periodens
slut. "Personalförsörjningen moderniseras så att frivillighet
i stället för värnplikt utgör grunden för bemanningen av
insatsorganisationen."34 Så länge värnplikten är vilande
skall det således inte finnas några värnpliktiga soldater i
försvarsmakten.

Vilka drivkrafter ligger bakom denna om-
och nedvärdering av värnplikten?

Av tidigare kapitel, främst av kapitel 4, framgår att värn-
plikten utsattes för hårda angrepp redan under 1990-talets
andra hälft. De som stod bakom dessa angrepp var bland
annat tidningen Expressen, försvarspolitiker ur folkpartiet
och några generalstabsofficerare. (se kapitel 4, avsnittet
Bedömningar)

Dessa aktörer hade emellertid begränsad framgång. Av-
görande var den attack som aktörer inom högkvarteret,
kretsen kring ÖB, riktade mot värnplikten. Det skedde i
och med att försvarsmakten föreslogs få till uppgift att i
samverkan med andra länder planera och genomföra freds-

32 Proposi t ion 1995/96:12, s. 3.
33 Propos i t ion  1996/97:4, s. 126.
34 Proposi t ion 2008/09:140, s.11.
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framtvingande internationella operationer. Förslaget bifölls
i FB oo. Brigadgeneralen Michael Moore förstod vad detta
betydde. Grunden för värnpliktssystemet hade slutgiltigt
vittrat sönder, när statsmakterna nu bestämt sig för trupp
till internationella insatser i fredsframtvingande syfte.35

Därmed var emellertid inte värnpliktens öde avgjort. Det
tog betydligt längre tid än vad Moore sannolikt tänkt sig.
Värnpliktens förmente riddare, försvarsminister Björn von
Sydow, gav inte upp. I  riksdagsdebatten 1999-05-26 hade
han varit omutlig: "En socialdemokratisk regering kom-
mer inte att införa ett försvar bemannat av yrkessoldater.
Vi kommer aldrig att offra folkförsvaret." När von Sydow
2001-09-26 skrev sin sista försvarsproposition36 låtsades han
inte förstå det dubbla budskapet i FB oo eller den dödsdom
över värnpliktsystemet som hans militäre rådgivare Michael
Moore uttalat mer än två år tidigare. Björn von Sydow angav:
"Totalförsvarsplikten bör vidare alltjämt utgöra grunden för
försvarsmaktens personalförsörjning."

Björn von Sydows inflytelserika partikamrater skulle
snart visa att de tagit intryck av kampanjen mot värnplikten.
Försvarsberedningen skrev i sin rapport Ds 2004:30: "Enligt
beredningens mening bör det inom detta område37 ske en
tyngdpunktsförskjutning av principerna för grundutbild-
ning och bemanning, från uttagning och placering genom
värnplikt till rekrytering av frivilliga och för uppgiften lämp-
liga kvinnor och män."38 Ordförande i beredningen var von
Sydows partikamrat Håkan Juholt. Denne var således ytterst
ansvarig för beredningens angrepp på von Sydows teser.

Tidsförhållandena gör det inte helt osannolikt att Juholt

35
36
37
38

Dagens Nyheter 2000-03-29.
Proposition 2001/02:10, s. 181.
Kommenter: grundutbildning av soldater och sjömän./CBj.
Ds 2004:30 S. 112-113.
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inspirerats av ett annat anmärkningsvärt avhopp i  saken,
nämligen den artikel på DN Debatt 2004-04-19, där 17 gene-
raler med förre ÖB Bengt Gustafsson och generalmajoren
Clab Skoglund i spetsen skrev att "Yrkesarme krävs mot ny
hotbild." De två namngivna var tidigare kända som försva-
rare av den allmänna värnplikten.

På en punkt fick Björn von Sydow onekligen rätt. Det var
inte någon socialdemokratisk regering som införde yrkesför-
svaret. Men både han och efterträdaren Leni Björklund hade
i oförstånd gjort det hart när omöjligt för den borgerliga
regeringen att behålla värnplikten. Framför allt fördröjde
von Sydow genom sitt verklighetsfrämmande agerande en
rationell lösning av frågan.

Värnplikten dödades långsamt under ominriktningen
genom öB:s förslag — med politikernas stöd — att kräva för-
utsättningar för fredsframtvingande förmåga i  samverkan
m e d  EU och N AT O .

Bytet från plikt till frivilligsystem innebär en fundamen-
tal skillnad i den enskilde soldatens ansvar och makt. Detta
har inte uppmärksammats i  debatten. I  pliktsystemet var
det statsmakterna som hade makt att tvinga den enskilde
att utbilda sig för att utöva militärt våld. I det frivilligsystem
som nu är under införande är det den enskilde som bestäm-
mer om han eller hon skall underkasta sig utbildning i
militärt våld och därmed skapa förutsättningar för att utöva
sådant våld. Det förefaller inte helt sannolikt att detta är
rekryteringsbefrämjande. I  pliktsystemet var den enskilde
pliktig att genomföra en utbildning och beredskapstjänst
av bestämd längd. I frivillighetssystemet kan den enskilde,
enligt det regelverk som nu förbereds, säga upp sitt kontrakt
och med omedelbar verkan under utbildningen och med tre
månaders uppsägningstid efter det att han anställts, bryta
sitt kontrakt.
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5. Stora omvärderingar...

Försvarsindustri
Makthavarnas värdering av försvarsindustrin omprövades
inte. Så borde ha gjorts. Men det var en känslig fråga, främst
av två skäl: Stödet till JAS var själva kärnan i "ÖB 941208".
En omprövning skulle ha inneburit att hela planen rase-
rats, vilket hade betytt en enorm prestigeförlust för den
av statsministern stöttade ös Owe Wiktorin. Ännu mer
betydelsefullt var säkerligen bindningarna mellan den soci-
aldemokratiska ledningen och flygindustrin.

Mot slutet av perioden gjordes emellertid ett försök att
föreslå omprövning av betydelse för försvarsindustrin. I för-
svarsberedningens rapport Ds 2008:48, föreslogs ganska radi-
kala förändringar i principerna för materielanskaffningen.
Omsättningstakten av materielsystem inom vissa förmåge-
områden borde kunna minskas. I stället för att man anskaf-
far materiel med relativt korta intervall borde materielen
utnyttjas under sin fulla livslängd. Exportstöd bör inte belas-
ta försvarsbudgeten. (se ovan, kapitel 4) Regeringen vågade
emellertid inte följa beredningens förslag. Försvarsindustrin
var fortfarande priviligierad vid periodens slut.

Nätverksbaserat försvar (NBF)
Genom en intensiv marknadsföring lyckades "framtidsgene-
ralen" Johan Kihl och dennes omgivning få NBF att framstå
som ett framtidshopp i  försvarsfrågan. Kulmen på denna
framgångstrend nåddes i proposition 2001/02:10: "försvars-
maktens utveckling mot ett flexibelt insatsförsvar baseras till
stora delar på de effekter det nätverksbaserade försvaret ger."39

Kihl hade framställt Sverige som världsledande i ämnet,
avundat av USA. Statskontoret stack hål på denna myt vad gäl-

39 Proposi t ion 2001/02:1o, s.129.
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ler de ekonomiska förutsättningarna, forskare vid FOI vad gäl-
ler de vetenskapliga förutsättningarna. I proposition 2004/05:5
ägnades NBF endast 14 rader. Tonen var återhållsam.

NBF var visserligen en anpassning till den tekniska
utvecklingen men kom i svensk försvarspolitik att utnyttjas
för att dra bort uppmärksamheten från raseringen av det
nationella försvaret.

Försvarsmaktens ekonomi
Både i  periodens början och i  dess slut var statsmak-
terna förhoppningsfulla när det gäller försvarets ekonomi.
"Regeringen bedömer att det säkerhetspolitiska läget med-
ger besparingar om totalt 4 miljarder kr stegvis kan genom-
föras jämfört med budgetåret 1994/95."" "Givet de ratio-
naliseringar som Försvarsberedningen föreslår ifråga om
personal, materiel-, logistikförsörjning och stödverksamhet
samt i  förmågebredd och i  delar förmågevolym, kan det
framtida försvaret rymmas inom den treåriga ekonomiska
ram som Riksdagen fastställt."41

Mellan åren 1995 och 2009 utsattes emellertid försvars-
ekonomin för dramatiska utmaningar:

• svarta hål upptäcktes med jämna mellanrum.
• finansministrar (Åsbrink, Borg) anbefallde stora men

ospecificerade sänkningar av budgetramarna.
• statsmakternas ovillkorliga krav på årlig ekonomisk

balans förvandlades från en allmän planeringsförutsätt-
ning till ett överordnat mål.

40 Proposit ion 1995/96:12, S. 98.
41 D s  2008:48, s.16-17.
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f. Stora omvärderingar..

Statsmakterna hade grepp om budgetramarna men inte
om försvarsekonomin. Det är lätt att anbefalla sänkning av
budgetramarna, men det krävs en seriös utredning — som
aldrig gjordes — om var neddragningarna skall göras inom
verksamhet och/eller organisation för att sänkningarnas
effekt — positiv eller negativ — skall kunna klarläggas. ös
tvingades under hela perioden spara där det var lättast, inte
där det var mest motiverat. Behovet av en strategisk analys
av realistiska krav på försvarsförmåga och av förmåga att till-
godose försvaret med resurser nonchalerades. Det drabbade
inte minst försvarsekonomin.

Försvarsekonomin var under hela ominriktningsperio-
den vacklande, främst beroende på avsaknaden av analyser
angående krav på försvarsförmåga och tillgång till försvars-
resurser.

Sammanfattning av kapitel
Omvärderingar och reformering av den försvarsmakt som
fanns på 1990-talet var helt nödvändig. Försvarsmakten var
för dyr med hänsyn till rikets ekonomiska och personella bär-
kraft. Dess försvarsförmåga i försämrade säkerhetspolitiska
lägen måste bedömas som otillräcklig. Det hade behövts ett
helhetsgrepp i denna fråga. Något sådant togs aldrig.

I stället serverade ös  en lösning — grundad på "ös
941208" — som innebar prioritering av flygindustrin och en
drastisk nedskärning av det nationella försvaret. Lösningen
presenterades först i slutet av 1990-talet, trots att reformbe-
hovet var uppenbart i början av decenniet. Fördröjningen
vari sig ett särintresse; Jas-projektets fortlevnad skulle först
säkras genom riksdagsbeslut 1996.

Reformeringen kom att "växlas i småmynt" i stället för
att bearbetas mot bakgrund av en helhetssyn på frågan.
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Reformeringen skedde sektionsvis i en serie omvärderingar
som beskrivits i detta kapitel. Avsaknaden av en helhetssyn
grundad på en strategisk analys innebar att det inte fanns
någon säker grund för att avdöma mellan olika, om resurserna
konkurrerande försvarssektorer, exempelvis mellan försvars-
förmåga på marken, till sjöss och i luften; i nutid och i framtid;
nationellt och internationellt; värnplikts- och yrkesförsvar.

Beslutsprocessen var därför inte rationell. Dess brister
innebar att det under ominriktningen skedde stora för-
ändringar utan att konsekvenserna av dessa blev utredda.
Beslutsfattarnas syn på säkerhetspolitiken och hotbilden var
visserligen ytligt sett konstant och ljus men under ytan före-
kom märkliga svängningar. Ett markant exempel på detta
är ÖB Owe Wikorins uppseendeväckande och snabba för-
ändring 1997 om ryskt angreppshot, från överhängande till
i praktiken obefintligt långt in i framtiden. Det försenade en
nödvändig reformering av försvarsmakten. När ominrikt-
ningen kom igång påverkades långt mer av inrikespolitiska
än av säkerhetspolitiska faktorer.

Beslutsfattarnas syn på försvarsmaktens funktion föränd-
rades drastiskt, från att ha varit att garantera rikets säker-
het — av naturliga skäl i framtiden — till att hävda förmenta
svenska intressen genom internationella insatser "här och
nu".

Den från beredskapsåren på 1940-talet rådande struktu-
ren med ekonomisk balans mellan försvarsgrenarna (armen
och flygvapnet en tredjedel var och marinen och ledningen
en sjättedel var) bröts sönder. Detta var nödvändigt av
många skäl, inte minst ekonomiska, men omstruktureringen
skedde planlöst, med stor kapitalförstöring som följd.

Personalförsörjningen ändrades, från plikt när det gäller
utbildning och tjänstgöring i fred till frivillighet. Det var
en segdragen och uppslitande process när det gäller värn-
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5. Stora omvärderingar...

pliktstjänstgöringen och förankringen hos medborgarna.
Officerarnas frivillighet när det gällde internationella insat-
ser upphörde däremot.

Internationella insatser var vid ominriktningens början
närmast en biprodukt av det nationella försvaret och de var
inriktade på fredsbevarande och humanitär verksamhet.
Dessa insatser blev av helt annan karaktär efter riksdagens
beslut 2000 att försvarsmakten skulle "ha förmåga i sam-
verkan med andra länder planera och genomföra fredsfram-
tvingande operationer..." Detta beslut medförde krav på hög
tillgänglighet och hög stridsberedskap hos insatsförbanden
och blev därigenom ett dråpslag mot värnpliktssystemet.

Alltsedan dåvarande försvarsminister Roine Carlsson i
juni 1991 i en artikel på DN Debatt hade föreslagit ett "kärn-
försvar", det vill säga en försvarsorganisation med inbyggd
förmåga att växa i dimension när hotet ökar, förfäktade
socialdemokratiska regeringar att förmåga till anpassning
skall tillmätas stor vikt vid utformningen av totalförsvarsre-
surserna. I enlighet med detta borde anpassningen ha varit
en betydelsefull faktor i ominriktningens början. Det är en
synvilla.

Anpassningsprincipen fick i  praktiken ingen styrande
inverkan. Det berodde på att ös och militärledningen hela
tiden framgångsrikt mottsatte sig en styrande funktion. De
socialdemokratiska regeringarna upprepade sina mantra
och försvarsutskotten slet med saken ända fram till och med
FB 04. Den borgerliga regeringen som tillträdde år 2006
var inriktad på att försvarsmakten enbart skulle lösa sina
uppgifter "här och nu". Anpassningsbegreppet avfördes
från dagordningen. Det bekymrade uppenbarligen varken
politisk eller militär försvarsledning att man riskerade att
stå planlös om det säkerhetspolitiska läget blir mer hotfullt.

Två förhållanden genomgick inga väsentliga förändringar
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under ominriktningsperioden. Bägge bidrog till att för-
svarsmakten var om möjligt lika oanvändbar för att lösa de
mest väsentliga uppgifterna vid periodens slut som vid dess
början. Det var stödet till flygindustrin, som inte var i balans
i förhållande till rimliga krav på försvarsförmåga. Bristen på
strategisk analys av krav och resurser gjorde sig gällande när
resultatet av förändringar utan sammanhållande helhetssyn
visade sig.

Tongivande försvarspolitiker och karriärofficerare visade
sig vara lyhörda för trender i de västliga stormakternas för-
svarspolitiska lösningar. Det gjorde att den svenska försvars-
debatten blev förenklad och ointressant för opinionsbildare
och allmänhet. Försvarsfrågan blev en "icke-fråga", det vill
säga överlämnad till en avgränsad och liten elit av profes-
sionella försvarspolitiker och officerare i avgränsade stuprör
att avgöra.

266



6. Grundbult och kärna i
ominriktningen

ös Owe Wiktorin framhöll ofta att försvarsmakten hade
tagit initiativet till ominriktningen. Det förutsatte emeller-
tid helhjärtat politiskt stöd för genomförandet.

"I regeringsformens första paragraf sägs att folkstyrelsen
förverkligas genom ett parlamentariskt statsskick, men frå-
gan är om inte i praktiken borde tilläggas en rads förklaring
med innebörden 'såvida inte myndighet anser annorlunda'."
Så sade riksdagsman Hans Lindblad i sitt inträdesanförande
i Krigsvetenskapsakademien 1987.1

Har myndigheter sådana chockerande möjligheter som
Lindblad antyder? Sverige är ju ändock en demokrati, vars
parlamentariska statsskick lades fast för snart ioo år sedan.
Starten av ominrikningen visar att Lindblad har rätt. Men
den visar också att det måste föreligga speciella omständig-
heter för att myndighet skall kunna agera — till synes — själv-
svåldigt.

Utgångspunkten för ominriktningen var att ös — enligt
N5139412.38" — ville ge försvarsmakten en struktur som
innebar att flygvapnet med JAS skulle bära huvudansva-

1 K K W 4 H , 1 9 8 7 , s . 2 0 2  (; .häftet) .
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ret för det svenska militära försvaret. Motivet för denna
ominriktning var främst försvarsmaktens dåliga ekonomi.
Den skulle reformeras genom en omfattande reducering av
främst armsstridskrafterna Det rådande säkerhetspolitiska
läget var gynnsamt och det bedömdes ge tid för en drastisk
strukturförändring, "en strategisk time out" kunde tillåtas.

Wiktorin syns - med rätta -  ha bedömt att det fanns
förutsättningar för att han skulle lyckas genomföra "ÖB
941208", (dvs. "lägg ned territorialförsvaret, minska arm&
stridskrafterna, satsa på flygvapnet och jAs; och låt hög-
kvarteret sköta detta utan inblandning från politikerna.")
Den viktigaste förutsättningen var att det fanns politiskt
stöd för det centrala momentet -  kärnan -  i grundbulten
nämligen fullföljandet av pts-projektet. I  sitt Förslag till
framtida struktur för Försvarsmakten motiverade ös varför
han inte föreslog ändring av FB 96:s beslut att fullfölja JAs-
projektet.2 "Utöver dessa förhållanden konstateras att den
politiska inriktningen att fullfölja JAS 39 projektet vad gäller
antal flygplan är entydig."

Wiktorin skrev "politiskt stöd" - inte "parlamentariskt
stöd". ös:s skrivning betyder att han hade statsministerns
stöd i saken. Denne var den pålitlige väktaren av bindning-
arna mellan den socialdemokratiska ledningen och flyg-
industrin.

En annan viktig förutsättning var att partiledarna inte
vågade tillämpa parlamentarismen, överskrida blockgränser-
na och bilda en stark majoritetsregering. Det blev särskilt tyd-
ligt efter riksdagsvalet år 2002. "Om någon skadat politikens
anseende efter valet så är det Persson, om än i skön förening
med de borgerliga partiledarna. Problemet är inte att v och
Nip griper chansen att ta för sig, utan att övriga partier låter

z Förslag till framtida struktur Försvarsmakten 1999-05-19, s. 6.
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6. Grundbult och kärna i onlinriktningen

Dåvarande ÖB Owe Wiktorin och dåvarande försvarministern
Björn von Sydow på presskonferens den 12 december 1997 med
anledning av miljardunderskottet i försvaret.
Foto: ©Claudio Bresciani/Scanpix

dem göra det. Väljarna har aldrig tidigare givit så klart besked
om att regeringen bör bildas i mitten - det vill säga S, FP och
c.."3 Men partiledarna vågade inte gå över blockgränsen.

På lång sikt var det negativt för försvaret att v och MP
fick ökat inflytande, men på kort sikt var det gynnsamt för
Wiktorin att partiledarna inte försvarade parlamentarismen.
Riksdagen hölls utanför de reella besluten. Wiktorin fick
handlingsutrymme.

En tredje förutsättning för att Wiktorin kunde starta sin
ominriktning var att han hade att göra med två godtrogna
försvarsministrar. Thage G. Peterson hävdade att han bese-

3 Ande rs  Isaksson på DN Debatt 2002-10-01.
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grat det militärindustriella komplexet som förordade hög-
teknologiska system, men han blundade för att ös Wiktorin
var en nyckelfigur i kampanjen för JAS. Björn von Sydow låt-
sades aldrig förstå att Wiktorin i sin skrivelse till regeringen
1998 argumenterade för att i praktiken avskriva ett framtida
existensförsvar. Efter Wiktorins avgång kom Leni Björklund
att bekläda befattningen som försvarsminister. Hennes bris-
tande kunskaper i försvarsfrågor och den övervakning som
hon utsattes för från Wiktorintrogna var en garanti för att
hon inte skulle ställa till bråk.

En fjärde förutsättning för att Wiktorin kunde genomföra
sin plan -  och cementera den så fast att ingen kunde rubba
den efter hans avgång som ÖB -  var det vikande intresset
för försvarsfrågor hos politiker, opinionsbildare och all-
mänheten. Riksdagspolitikerna ägnade visserligen försvaret
stor uppmärksamhet i motioner, i utskottsreservationer och
i riksdagsdebatter, men det gällde grundorganisationen,
inte de omvälvande strukturförändringar som Wiktorin
ville genomföra Praktexemplet var det stora gräl om K4
och Arvidsjaur som utbröt i  kammaren i december 2004.
(Jämför kapitel 3, avsnittet Resultat.)

Av de ledande tidningarna var det bara Svenska Dagbladet
och Dagens Nyheter som - enstaka gånger - tog upp principi-
ella försvarsfrågor. Den tystnad som utbredde sig i försvars-
frågan kom inte till av en slump. ös Wiktorin hade före
sekelskiftet -  med försvarsminister Björn von Sydows goda
minne - tystat alla betydelsefulla kritiker inom försvaret och ver-
kat för att frågan kapslades in i pålitliga stuprör och järntriandlar.

En femte förutsättning var att Wiktorin kunde bemästra
den försvarsmaktsinterna kritiken. Splittringen inom mili-
tärledningen inför öB:s förslag 1999 var total. I  varje fall
en av ledamöterna var uppbunden av villkor som han hade
accepterat innan han blev utnämnd ti l l  försvarsgrenschef.
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6. Grundbult och kärna i ominriktningen

"Vilka frågor ställde försvarsministern till dig — var utnäm-
ningen förknippad med att du accepterade vissa villkor?"
"Först och främst ville han veta om jag till fullo förstått vad
som väntas av armen när det gäller besparingar. Inte minst
det faktum att armen drabbas proportionerligt hårdare
än flygvapnet, eftersom det finns politisk vilja att satsa på
luftförsvaret framför övriga försvarsgrenar. Kort sagt — för-
svarsministern ville höra att jag inte tänkte lösa uppgiften
med en försvarsgrensstrid."4

En sjätte förutsättning var att Owe Wiktorin ti l l  fullo
utnyttjade den taktiska förmåga i  försvarspolitik som han
förvärvat sig. Han såg de handlingsmöjligheter som fanns
oavsett formella instruktioner och befogenheter. Han kände
väl ti l l försvarspolitikernas och journalisternas styrka och
svagheter. Hans övertalningsförmåga var förkrossande,
grundad på intelligens och personlig utstrålning.'

Det fanns givetvis en sjunde förutsättning. Om någon
hade haft insikt om att det krävdes en strategisk analys
av våra reella försvarsbehov, i  nutid och framtid, jämfört
med våra försvarsresurser och haft kraft att sätta i gång en
sådan omfattande utredning hade det slagit undan benen
för Wiktorins plan "ös  941208". Men risken för detta
var liten. Sådana analyser hade inte gjorts i  den svenska
försvarspolitiken efter dåvarande ÖB Helge Jungs strate-
giska bedömande i mitten på 1940-talet. Den hade politiker
och försvarsgrenar/-industrier underkänt och därefter hade
ingen vågat sig på saken. För övrigt satt öB under 1990-talet
i sitt högkvarter på viktig sakkunskap i ämnet, och den sak-
kunskapen hade han ett fast grepp om.

Vilka drivkrafter avgjorde att ominriktningen kunde star-

4 In terv ju  i Arme4tytt nr 2/1996 med tillträdande armschefen Mertil Melin.
5 A l l a  journalister var inte okritiska; jämför Annette Kullenberg ovan,

kapitel 2.
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ta? Den helt avgörande orsaken var att det fanns en politisk
vilja att rädda JAs-projektet. Den fanns hos statsministern
och hos centerledningen. Därefter i betydelse kommer ös
Owe Wiktorins förmåga och skicklighet i fråga om att kon-
struera sin lösning — "ÖB 941208" och dess påbyggnad — så
att den dels stämde överens med statsministerns och centerns
vilja, dels splittrade och tystade tänkbara motståndare, till
exempel försvarsministrarna Thage G. Peterson och Björn
von Sydow samt militärledningen. Därmed var det klart att
sätta i gång ominriktningen enligt Wiktorins modell.

Denna modell utsattes emellertid för skarp kritik. Åtta
försvarsområdesbefälhavare hävdade att totalförsvarssam-
verkan försvårades eller förhindrades. "Fort och dumt kan bli
historiens dom."6 Ledamöter i Krigsvetenskapsakademiens
avdelning i kritiserade reformen i tre artiklar:

1.) Reformen saknade tydlig vision om hur försvaret skall
anpassas till den nya säkerhetspolitiska situationen.'

2) De kvarvarande förbanden blir så få, den internationella
verksamheten får så låg ambition och försvarsmakten
kommer att vara så liten att det finns en uppenbar risk
för en ren implosion.'

3) Aldrig har obalansen mellan politikernas ambitioner och
försvarets förmåga varit större.9

Wiktorins stod emellertid emot kritiken och hans modell
kunde leva vidare långt efter det att han själv avgått ur aktiv
tjänst. Det fanns flera orsaker till detta. Den viktigaste var
att det politiska stödet för JAs aldrig sviktade. Ett annat

6 Dagens Nyheter 1999-10-15.
7 D N  Debatt 2002-02-05.
8 D N  Deba t t  2 0 0 4 - 0 2 - 2 4 .

9  D N  Deba t t  2 0 0 4 - 0 9 - 2 5 .
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6. Grundbult och kärna i ominriktningen

var att försvarsminister Björn von Sydow var uppbunden av
Wiktorin och att efterträdaren Leni Björklund var en svag
försvarsminister, som visade få tecken på att förstå försvars-
frågan. För säkerhets skull hade bägge två försetts med mot
Wiktorins icker lojala "överrockar", i tur och ordning Johan
Hederstedt, som klamrade sig fast vid Wiktorins ideer, och
därefter Michael Moore vars argumentering kunde trötta ut
en starkare minister än Leni Björklund.

Moore och andra "spinndoktorer" bidrog till att konser-
vera Wiktorins modell genom att rikta uppmärksamheten
till perifera frågor bort från de fundamentala försvarsfrågor
som hotades av Wiktorins ominriktningsmodell.

Den säkerhetspolitiska nyttan för Sverige av internatio-
nella insatser haussades. Att "Sverige försvaras i  Afghani-
stan" hävdades i respektabla kretsar, bland annat av Göran
Lennmarker (m) ordförande i försvarsberedningen 2007.1°
Förhoppningar knöts t i l l  att Sverige t i l l  lägre kostnader
skulle kunna öka sin försvarsförmåga genom att följa i USA:s
fotspår och utveckla RM A och NBF.

Ominriktningen gick i stå under Johan Hederstedts tid
som ös. Denne tappade greppet om försvarsekonomin på
sikt medan han grävde ned sig i den kamerala sidan av ekono-
min. Han försökte förgäves lösa det dilemma som försvarsmi-
nister Björn von Sydow försatt sig och försvarsfrågan igenom
att vilja ha kvar både ett vämpliktsförsvar och en försvarsmakt
med förmåga att delta i fredsframtvingande operationer (vilket
förutsätter att svensk trupp ställs under NATO-befäl).

Inom officerskåren växte entusiasmen för internationel-
la insatser när ÖB Håkan Syren föreslog och fick den soci-
aldemokratiska regeringen med på tanken att NBG skulle
bli styrande för försvarsmaktens utveckling, en bekräftelse

10 Svenska Dagbladet 2007-05-22.
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på att "ÖB 941208" närmade sig sin fullbordan."
Försvarsmaktens problematiska läge under den korta

period när Johan Hederstedt var ös undgick givetvis inte
den mäktige ordföranden Håkan Juholt i  försvarsbered-
ningen. Han skrev på Brännpunkt i Svenska Dagbladet 2003
-07-31 under rubriken "Generalerna klarar inte försvaret."
Juholt utnyttjade situationen till att argumentera för sina
"käpphästar", av vilka den främsta var att minska det
militära inflytandet i försvarsplaneringen. Juholt ville rikta
uppmärksamheten på att den pågående debatten om ös:s
kostsamma representation inte var oviktig men att det fanns
mera betydelsefulla frågor. En var urvalet av chef för myn-

i i  "Nordic Battle Group var verkligen inget misstag, tvärtom. Det
är den bästa snabbinsats som vi hittills har satt upp. Den har
också varit av stor betydelse för reformeringen av vårt eget försvar."
(Försvarsminister Sten Tolgfors, riksdagsprotokoll 2008/09:131, anf.5o)
Försvarsministern har rätt i bägge dessa avseenden. NBG o8 torde
ha varit den bäst utbildade och utrustade bataljon som Sverige haft i
modern tid. Den var resultatet av ett mycket skickligt organisations-
och utbildningsarbete inom armen. Det är också rätt att utbyggningen
av denna bataljon var vägledande för ominriktningen. öa Håkan Syr61
uttalade i Insats &Försvar nr 1/2005 att NBG visar vad ominriktningen
handlar om. Det är lätt att hålla med om detta, men vad hjälper det när
reformen enligt min mening var felinriktad. När Tolgfors berömmer
N BG som den bästa snabbinsats vi hittills satt upp förtränger han det
faktum att den sattes upp för att genom insatser internationellt främja
freden. Det är en uppgift som man inte kan lösa på distans. NBG o8
lämnade aldrig Sverige. Denna påkostade storbataljon bidrog inte
en minut till att främja freden ute i världen. De onda krafterna ute i
världen darrade inte inför vetskap - om de ens fick den - om att en
svensk bataljon stod i beredskap i Sverige första halvåret 2408. Denna
fick inte tillfälle att lösa de uppgifter som den skapats för. Att Tolgfors
framhåller den som en framgång är avslöjande. (Se Dagens Industri som
behandlade N BG 2008-08-31 under rubriken "Därför kom EU:s allra
dyraste stridsgrupp aldrig till skott ".)
Beslutet att sända ut trupp för nya internationella insatser var svåra att
fatta. I Svenska Dagbladet 1994-04-12 förtecknar Mikael Holmström
exempel på motiv för att inte fatta beslut om nya insatser. Bakgrunden
i då aktuella fall var behovet av att göra insatser i Kosovo och Albanien.
"Vi får inte. Vi kan inte. Det går inte. Vi behöver inte."
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6. Grundbult och kärna i ominriktningen

digheten försvarsmakten. Denne har att fatta beslut i många
frågor som på intet sätt är militärt operativa och där militär
kompetens inte längre kan få vara det enda som behövs för
beslutfattande och myndighetsutövning.

Juholts inlägg i försvarsdebatten måste ses mot bakgrund
av hans uppfattning i fråga om behov av militärt försvar.
Den kan svårligen tolkas på annat sätt än att militärt försvar
bara är användbart i krig och konflikter. I fred gör det ingen
nytta, i varje fall inte som nationellt försvar.

Juholt gjorde en del inlägg i den öppna försvarsdebatten
som drog bort uppmärksamheten från den försvarsdebatt
som borde ha varit i fokus: "Sverige behöver försvaras, men
inte främst med militärmakt. Den viktigaste försvarslinjen
måste gå lokalt. Det är i  någon av våra 290 kommuner
som eventuella angrepp, attacker, katastrofer kommer att
ske. Sverige behöver 290 öB:ar och ett säkerhets- och
sårbarhetshögkvarter.""

Det är inte sannolikt att Juholts egenhändigt hopsnick-
rade strategi och dennes förslag till en till ytterlighet decen-
traliserad ledning av försvaret övertygar sakkunnigt folk.
Juholts egen syn på sitt verk framgår av en ledare i Svenska
Dagbladet. Juholt tar på sig äran av att ha stöpt om försvaret.
Som ny i riksdagens försvarsutskott anlade han ett kommu-
nalpolitiskt perspektiv på försvaret och samtidigt växte det i
hans inre fram en bild av det framtida försvaret. Ett försvar
som kunde användas av samhället och inte som dittills en
organisation som byggts upp för att inte användas.

Det intressanta i  sammanhanget är emellertid att det
finns slående likheter mellan Juholts och Wiktorins utgångs-
punkter. Båda förutsätter att Sverige har framför sig en lång
period med gynnsamt säkerhetspolitiskt läge. Det nationella

12 A f t o n b l a d e t  2 0 C 4 - 0 2 - 2 4 .
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militära försvaret kan enligt båda dras ned drastiskt. Att de
kom fram till skilda försvarslösningar har i sammanhanget
mindre betydelse. Båda bidrog till att den försvarspolitiska
debatten inte kom att handla om de mest väsentliga frågorna.

Försvarsberedningen tog tidigt ställning till hur man såg
på Sveriges säkerhetspolitiska läge. I_ Ds 1999:55 heter det:
"Försvarsberedningen konstaterar att Sveriges säkerhetspo-
litik alltmer vävs in i ett brett internationellt samarbete om
säkerhet i Europa. Detta breda samarbete är av grundläg-
gande betydelse för de stora förbättringar som skett i vårt
säkerhetspolitiska läge sedan det kalla krigets slut. Ett inva-
sionsföretag syftande till ockupation av Sverige ter sig inte
möjligt att genomföra under de närmaste tio åren, förutsatt
att vi har en grundläggande försvarsförmåga."

Denna gynnsamma bild behöll beredningen under hela
perioden, utan att definiera "grundläggande försvarsförmå-
ga" och utan att beakta militära hot mot vår självständighet
av lägre dignitet än gammaldags invasion. Beredningens
ledamöter visade stor irritation när någon vågade ifrå-
gasätta den bild som beredningen gjort till sin. Det kom
fram med all önskvärd tydlighet när bilden ifrågasattes
av ös Håkan Spin  år 2007 och av folkpartiet år 2009.
Statsminister Fredrik Reinfeldt och försvarsminister Sten
Tolgfors reagerade på samma sätt. Statsmakterna höll fast
vid den i grunden statiska bild de ville ha och de missade
därför att ta till sig den nyanserade analys av det säkerhets-
politiska läge som Johan Tunberger och andra forskare vid
Totalförsvarets forskningsinstitut redovisade i  Strategi för
det oväntade. Ominriktningen kunde fortsätta på föråldrade
premisser.

276



7. Ett språng ut i det okända

FB og var ett språng ut i det okända. Varför?
Resultatet av ominriktningen kan avläsas i FB 09. Det finns
onekligen flera positiva drag i den lösning som riksdagen
röstade igenom. Sverige får, givet att redovisade förutsätt-
ningar håller, samövade förband som blir sammanhållna
över längre tid. Armgörbanden blir lättrörligare, taktiskt,
operativt och strategiskt. Förbanden i insatsorganisationen
får en långt högre insatsberedskap och långt högre direkt
stridsförmåga än tidigare. En operativ planering för försvar
av Sverige återupptas efter att ha legat nere under ominrikt-
ningen. En regional territoriell ledning återinrättas.

Men FB 09 innebär en lösning med mycket stora svag-
heter och osäkerheter. Insatsförbanden bl i r  för få. Et t
förband kan bara på en plats i taget, nationellt eller inter-
nationellt. Rekryteringssystemet är oprövat och behäftat
med stora osäkerheter. Av ekonomiska skäl torde andelen
kontraktsanställda soldater bli stor. Anställningsvillkoren
för dessa och förutsättningarna för att de skall kunna förena
civilt yrke eller studier med soldatyrket är oklara. De ekono-
miska förutsättningarna är mycket osäkra.

Försvarsberedningen föreslår i Ds 2008:48 flera åtgärder
för att förbättra ekonomin, bland annat att:
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• antalet stridsflygplan reduceras i väsentlig grad, utgående
från planerad volym om boo plan.

• principerna för materielförsörjning ändras i syfte att
minska omsättningen av materiel.

• omfattande rationaliseringar görs inom personal-, mate-
riel-, logistikförsörjning och stödverksamhet med mera.

Regering och riksdag vågade inte ta ställning t i l l  redu-
cering av antalet stridsflygplan " i  väsentlig grad". Risk
verkar föreligga att flygindustrin även fortsättningsvis sned-
belastar försvarsbudgeten. Regering och riksdag biträder av
beredningen föreslagna principer för materielförsörjning
men besparingar torde ligga långt framme i  tiden.' De
av beredningen föreslagna rationaliseringarna är varken
genomförda eller påbörjade. Under riksdagsdebatten 2009-
06-12 hävdade Anders Karlsson (s, försvarsutskottets ord-
förande) att försvarsministern underskattat lönekostnaderna
för yrkessoldaterna med 3 till 4 miljarder per år. Detta för-
nekades, men sanningen är nog den att ingen vet i dag vilka
lönekostnaderna blir. De soldater som försvarsmakten vill
kontraktsanställa verkar ha ett gynnsamt förhandlingsläge.

Min skepsis mot den försvarslösning som kan utläsas ur
FB 09 bygger emellertid på mina egna bedömningar och
antaganden. Politik är det möjligas konst, så ock försvars-
politik. Det kan naturligtvis hända att försvarsminister Sten
Tolgfors förslag genomförs enligt dennes intentioner.

Tolgfors försvarslösning
Även om försvarsminister Sten Tolgfors skulle lyckas med
att genomföra alla de åtgärder som han fick gehör för i för-
svarsbeslutet 2009 innebär det inte att han skapat en på sikt

1 P r o p o s i t i o n  2008/09:140, s.86.
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I want you for
Afghanistan.),

Försvarsminister Sten Tolgfors nöjde sig med att — med stor energi
— driva fram ett försvar som var bättre än det som fanns år zoo6.
Det sistnämnda var ett resultat av närmare tio års illa underbyggd
ominriktning. En på sikt hållbar försvarslösning förutsätter att
ominriktningen radikalt ändras och grundas på en seriös bedöm-
ning av förefintligt behov av och förefintliga resurser för försvar.
Tolgfors har inte insett detta. Bild Kjel l  Nilsson-Mäki



hållbar försvarslösning. Som ÖB Owe Wiktorin anmälde
till regeringen 1998 kommer det att ta mycket lång tid och
kräva mycket stora resurser innan en sådan kan byggas upp,
när ominriktningen är genomförd. I det gamla värnplikts-
försvaret var beredskap för tillväxt inbyggd i den militära
organisationen, och det innebar tidsvinster om statsmak-
terna anbefallde försvarsförstärkningar. Om yrkesförsvaret
skall växa i dimension till exempel år 2014 kommer det att
krävas mycket långvariga utredningar innan parlamenta-
riska beslut kan fattas. Det behövdes bara politiskt stöd för
att riva ned försvarsförmågan genom ominriktningen. Det
kommer att krävas parlamentariskt stöd för att bygga upp den
igen. Det innebär vidare att den folkförankring som fanns
med värnpliktsförsvaret är starkt försvagad. Det kan försvåra
en parlamentarisk process.

Den interoperabilitet som byggts in i det svenska militära
försvaret innebär att det måste underordna sig stormakts-
alliansernas militära kultur. Det finns risk för att försvars-
makten tenderar att bli en stat i staten, styrd av den kultur
som råder i stormakternas offensiva krigsmakter, inte av
nationella värderingar. Försvarsmakten blir så liten att den
inte förmår att lösa betydelsefulla uppgifter både nationellt
och internationellt, definitivt inte samtidigt.

Försvarsetablissemangets mantra "både och" blir fortfa-
rande inte trovärdig.2

2 Kommentar: I slutet av 1990-talet förelåg en rad omständigheter som
påverkade beslutsprocessen i försvarsfrågan och som gjorde det möjligt
för myndighetschefen ÖB att utöva ett avgörande inflytande på försvars-
maktens utveckling under woo-talets första decennium. Mest betydel-
sefull faktor synes vara politikernas nedprioritering av försvarsfrågan och
deras användning av denna som medel för att främja industripolitik och
annan inrikespolitik. Det har inte heller saknat betydelse att under perio-
den utsedda överbefälhavare uppenbarligen saknat antingen intresse av,
eller förmåga, att agera utifrån en helhetssyn på försvarsfrågan. Processen
har resulterat i ett försvarsbeslut som är behäftat med stora svagheter.
Det syns befogat att statsmakterna granskar händelseförloppet under
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8. Sammanfattning

Fråga 1. Vilka argument för förändringar framfördes i för-
svarsdebatten av politisk och militär försvarsledning och av
fria opinionsbildare?

Försvarsmakten anförde ekonomiska argument: förändring-
ar vore av det skälet helt nödvändiga. Dessa förändringar
kunde genomföras därför att det säkerhetspolitiska läget i
slutet av 1990-talet var gynnsamt, men den säkerhetspoli-
tiska utvecklingen var inget huvudargument för ominrikt-
ningen och det togs ingen hänsyn till denna i utformningen
av den nya försvarsstruktur som ersatte den gamla. Hur
dessa förändringar skulle ske framgick av "ös 941208" och
av ös-skrivelserna 1998-10-12 och 1999-05-19. Hänsyn till
flygindustrins intressen och en överdriven tro på det svenska
flygvapnets strids- och överlevnadsförmåga präglade ös -
förslagen. De var dikterade av entydig politisk vilja, nämli-
gen att fullfölja JA s-projektet..

Kritik mot ÖB:s öppet framförda argument -  av reger-
ingen godtagna -  framfördes främst av Johan Tunberger

ominriktningen och tillgodogör sig erfarenheter av värde i en seriös
behandling av försvaret i framtiden. /CBj
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i Strategi för det oväntade. Säkerhetspolitiska och operativa
argument borde påverka utformningen av försvaret. Den
politiska och militära försvarsledningen var negativ mot
en öppen försvarsdebatt och avvisande mot den kritik som
framfördes mot deras egna argument.

Fråga 2. Hur förändrades i  verkligheten inställningen till
försvarsmaktens uppgifter, struktur och organisation?

Inställningen ti l l  försvarsmaktens uppgifter, struktur och
organisation förändrades radikalt hos den politiska och mili-
tära försvarsledningen. Från att de dimensionerande upp-
gifterna för försvarsmakten hade varit att försvara Sverige,
dess frihet och oberoende, förändrades de till att man skulle
kunna genomföra internationella fredsframtvingande ope-
rationer under N AT o-befäl.

Försvarsmaktens struktur förändrades därför radikalt, i
enlighet med makthavarnas förändrade ambitioner. Krigs-
organisationen/insatsorganisationen inriktades under peri-
oden allt mer till att bli en expeditionskår för internationella
insatser "här och nu".

Grundorganisationen förblev som den hade varit under tre
decennier närmast före ominriktningens start - en budgetre-
gulator. Två "dödspatruller" fullföljde denna verksamhetside
-  åren 1999 och 2003. I sitt underlag inför FB o9 anmälde ÖB
att ytterligare nedskärningar kommer att erfordras.

Redan innan ominriktningen officiellt startade utsat-
tes den föreslagna strukturen för kritik i militärledningen,
främst av generalinspektörerna för armen och marinen. Struk-
turen vore för svag för att försvarsmakten angivna skulle
kunna lösa sina uppgifter i framtiden

Oberoende opinionsbildare var kritiska. I  början kom
denna kri t ik främst från ledamöter i  Krigsvetenskaps-
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8. Sammanfattning

akademiens avdelning I. Förutom att ominriktningen sak-
nade riktlinjer för hur försvaret skulle anpassas t i l l  den
säkerhetspolitiska situationen tenderade försvarsmakten
att bli för liten för att kunna lösa sin angivna nationella och
internationella uppgifter. Obalansen mellan politikernas
ambitioner och försvarsmaktens förmåga har aldrig varit större.

Mot slutet av den här aktuella perioden var det främst
Bo Pellnäs, Wilhelm Agrell och ledarskribenterna i Svenska
Dagbladet och Dagens Nyheter som ifrågasatte den struktur
som blev resultatet av den ändrade inställning som makt-
havarna företrädde till försvarsmaktens uppgifter, struktur
och organisation: "Den snabbaste och mest genomgripande
säkerhetspolitiska förändringsprocess Sverige har genom-
gått sedan stormaktstidens slut."' En realistisk försvarsde-
batt måste utgå från följande tes: "Försvaret är den innersta
kärnan av statens åtaganden. Därefter kommer polis och
domstolar. Därefter kommer allt annat." ... "Sverige har
gjort sig av med det gamla invasionsförsvaret utan att skaffa
något nytt försvar."'

Kritik av nämnd art påverkade inte makthavarna. De fick
acceptans på förbandsnivå inom försvarsmakten för den
förändrade synen på uppgifter, struktur och organisation
av två skäl: förvånansvärt många officerare fick plats i den
krympta organisationen. Nordic Battle Group (NBC) gav
professionellt lyft åt yrket.

Fråga 3. Hur kunde de dramatiska förändringarna ske utan
politiskt motstånd och utan en omfattande kritisk debatt?

Ominriktningen mötte inget politiskt motstånd därför att
parlamentarismen var satt ur spel. Regeringschefen och
i W i l h e l m  Agrell, Svenska Dagbladet 2007-07-22
2 N i k l a s  Ekdal i Dagens Nyheter 2007-08-09.
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försvarsministern utnyttjade situationen för att i maskopi
med ÖB genomdriva reformen utan egentlig inblandning av
riksdagen. De reella besluten kunde tas i tysthet, i ett stuprör
bemannat med försvarsutskott, försvarsberedning och lydig
personal ur högkvarteret. Riksdagen accepterade att i efter-
hand bekräfta redan tagna beslut.

Det fanns en omfattande kritisk debatt, inom försvars-
makten och från framstående opinionsbildare, men den var
av saklig art och den hade inte stöd av något politiskt parti.
Dessutom bekämpades den kritiska debatten aktivt, främst
av ös Owe Wiktorin och försvarsminister Björn von Sydow,
mot slutet även av försvarsminister Sten Tolgfors.

Massmedierna och den allmänna opinionen tröttnade på
försvarsfrågan. Irrläror vann gehör, till exempel den inom
försvarsberedningen odlade föreställningen att militära
medel endast är användbara i krig eller för att tvinga fram
fred. Särintressen, till exempel försvarsindustriella, kunde
behålla sitt grepp om en för skattebetalarna oförklarad
ominriktning. Den har inneburit en enorm kapitalförstöring
inte bara i ekonomiska termer och i försvarsförmåga utan
också i folkligt engagemang för och i försvaret.

Grundorsaken till att försvarsfrågan blivit en ickefråga
är att rikets behov av försvarsförmåga och dess resurser för
försvar inte klarlagts för svenska folket på ett begripligt sätt.

Så länge en sådan grund saknas kommer den svenska för-
svarsfrågan att förbli en arena för svenska särintressen, för stor-
maktsinfluenser och för makthavarnas cyniska användning av
frågan i partiegoistiska syften i det inrikespolitiska maktspelet.

Statsmakterna har låtit genomföra ominriktningen åren
1998-2009 av försvarsmakten enligt den modell som dåva-
rande ÖB Owe Wiktorin konstruerade inför starten av
förändringarna. Resultatet visar sig drygt tio år senare vara
mycket negativt. Statsmakterna tar stora risker.
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8. Sammanfattning

Statsmakterna har frånhänt sig ett pålitligt säkerhets-
politiskt verktyg. Försvarsmakten blir nu så liten att det är
tveksamt om den ens kan lösa de begränsade uppgifter som
den har "här och nu". Tillväxtförmågan är obefintlig om inte
mycket tids- och kostnadskrävande omorganisering sker - en
ominriktning av helt annat slag än den som nu genomförts.
Statsmakterna har till den enskilde frivillige soldaten lämnat
över makten att, efter egna värderingar, ytterst bestämma
det kvalitativa och kvantitativa innehållet i försvarsmakten.
Det är den enskilde, frivillige soldaten som själv bestämmer
längden på sin utbildning och tjänstgöring.

Det finns enligt min mening två grundorsaker till det
mycket negativa resultatet. För det första startades och
genomfördes ominriktningen utan någon analys av rikets
behov av försvarsförmåga och av dess bärkraft i fråga om
att långsiktigt upprätthålla en nödvändig förmåga. En
rationell avvägning mellan krav och resurser har inte gjorts.
Utvecklingen har styrts av särintressen inom landet och av
kritiklöst antagande av trender med ursprung i tankesmed-
jor hos stormakterna. Hänsyn till Sveriges geopolitiska läge
har inte tagits.

För det andra har folkstyrelsen satts ur spel. Den skall
förverkligas genom parlamentarismen men när det gäller
ominriktningen och andra stora försvarsfrågor har detta inte
fungerat. Utvecklingen har styrts från mycket begränsade
och isolerade maktcentra som vinnlagt sig om att hindra
reell insyn från utomstående. Riksdagen - folkets represen-
tant - har i realiteten hållits utanför de avgörande besluten.

Politikerna hade goda skäl att under 1990-talet minska
försvarsbudgeten. Men de begick ett fundamentalt och
ödesdigert misstag i sammanhanget: de underlät att styra
utvecklingen av det försvar som rymdes i den bantade bud-
geten. Styrningen av denna svåra och i grunden politiska
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uppgift överläts, lättsinnigt nog, till för uppgiften inkompe-
tenta aktörer; nämligen å ena sidan militärledningen med
ÖB i spetsen, å andra sidan försvarsberedningen med Håkan
Juholt i spetsen.

Dessa storheter samverkade i realiteten till att erforderlig
nationell försvarsförmåga undergrävdes tillsammans med
möjligheterna att genomföra en sund beslutsprocess i för-
svarsfrågan.

Politikerna måste i en sund beslutsprocess ta ansvar inte
bara för försvarsbudgetens storlek utan också vara tydliga
med vilka uppgifter försvaret ska ha.

Försvaret är statsmakternas — främst regeringens — instru-
ment, inte militärledningens som är starkt beroende av för-
svarindustrin, inte heller försvarberedningens som är starkt
beroende av partipolitisk konsensus i inrikespolitiska, med
försvaret konkurrerande, frågor.
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Förkortningar

öa 941208 D e n  översiktliga plan eller vision eller
ide som ös Owe Wiktorin avslöjade
för centerpartiets ledning vid ett möte
i riksdagshuset den 8 december
1994 och som visade sig vara en
grundbult i ominriktningen.

BU B u d g e t u n d e r l a g  med särskilda
redovisningar.

BU/SR B u d g e t u n d e r l a g .
Ds D e p a r t e m e n t s s e r i e n
FR F ö r s v a r s b e s l u t .
FK F ö r s v a r s k o m m i t t e .
FM F ö r s v a r s m a k t e n .
FU F ö r s v a r s u t r e d n i n g .
KKRVAHT K u n g l i g a  Krigsvetenskapsakademiens

Handlingar och Tidskrift.
LEMO U t r e d n i n g e n  om ledning och myndig

hetsorganisation för försvaret
( s o u  1991:112) .
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MUST M i l i t ä r a  underrättelse- och säkerhets
tjänsten; ingår i Försvarsmaktens
högkvarter.

NBF N ä t v e r k s b a s e r a t  försvar.
NBG N o r d i c  Battle Group
RMA R e v o l u t i o n  in Military Affairs.
SPRI S j u k v å r d e n s  och socialvårdens

planerings- och rationaliserings-
institut

VI 90 Ve r k s a m h e t s i d e  90, lanserad av öa
Bengt Gustafsson
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Bilaga: Ledningsreformen i
försvarsmakten 1994

Syftet med denna bilaga är att belysa förspelet till den led-
ningsreform som trädde i kraft 1994-07-01 samt det faktiska
utgångsläge när det gäller ledningsfrågor på central nivå
som rådde i frågor av betydelse för en försvarsreform när
ominriktningen startade.

Riksdagen beslöt i FB 92 att de myndigheter som dittills
ingått i huvudprogrammen 1-4, dvs. armsförband, marin-
förband, flygförband och operativ ledning med mera skall
slås samman t i l l  en myndighet benämnd Försvarsmakten.
Chefen för försvarsmakten skall benämnas överbefälha-
vare. Överbefälhavaren skall biträdas av ett högkvarter.
Det ankommer på regeringen att besluta om högkvarterets
organisation.'

I beredningen av ärendet innan regeringen skrev proposi-
tion 1991/92:102 ingick närmast en "Översyn av totalförsva-
rets ledningsorganisation och myndighetsstrukturen inom
försvarsdepartementets verksamhetsområde." Regeringen
gav direktiv för översynen 1991-06-20.2

Av dessa framgick bland annat:
1 P r o p o s i t i o n  1991/92:102, S. 42.
2 D i r .  1991:44.
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• en  särskild utredare skulle tillkallas.
• uppgifts- och ansvarsfördelning mellan olika myndighe-

ter inom verksamhetsområdet skulle redovisas.
• förslag till uppgifter och organisation för försvarsmak-

tens ledning i krig på central samt på högre och lägre
regional nivå skulle lämnas.

• när  det gäller fredsorganisationen skulle förslag lämnas
om ös:s och försvarsgrenschefernas roller samt de cen-
trala stabernas uppgifter och organisation i fred.

Generaldirektören Gunnar Nordbeck tillkallades som utre-
dare. Utredningen antog namnet Utredningen om lednings
— och myndighetsorganisationen (örförsvaret (LEMO).

LE MO lämnade sitt första delbetänkande i december 1991
Försvarsmaktens ledning.' LE MO anförde i  detta delbetän-
kande bland annat att:

• f ö r  ledning i kris och krig erfordras en centralt samman-
hållen övergripande operativ ledning4

• en  långtgående likhet bör finnas mellan den ledningsor-
ganisation som skall finnas i krig och den organisation
som i fred skall förbereda verksamheten i krig.'

• ös:s  programplaneringsuppgift inte underlättas av att
även försvarsgrenscheferna f.n. har programansvar.6

• ös:s befogenheter i samband med tillsättning av de hög-
sta tjänsterna inom försvarsmakten bör förstärkas.?

3 S O U  1991:112.
4 S o u  1991:112 delbetänkande, Försvarsmaktens ledning, s. 54-
5 s o u  1991:112 delbetänkande, Försvarsmaktens ledning, s.101.
6 s o u  1991:112 delbetänkande, Försvarsmaktens ledning, s.107.
7 s o u  1991:112 delbetänkande, Försvarsmaktens ledning,
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• ö a  inför regeringen skall ha ett odelat och entydigt
ansvar för krigsförbandens krigsduglighet och bered-
skap.8

• försvarsmakten i fred bör utgöra en myndighet (huvud-
program 1-4).

• den centrala ledningen bör utövas genom att högkvarte-
ret indelas i en operativ ledning, en programledning och
en produktionsledning.9 (Det innebär att försvarsgrens-
cheferna inte ingår i den högsta nivån i högkvarteret.)

I LEMO anfördes att den föreslagna organisationen av hög-
kvarteret, där försvarsgrenscheferna inte återfanns på nivån
närmast under ös, ändock borde ge goda förutsättningar för
att försvarsgrenarna skall kunna göra lika goda prestationer
som hittills.10 Några farhågor för att ÖB skulle få alltför stor
makt inom försvarsmakten yppades inte i LEMO. Däremot
tog LEMO upp en annan sak: farhågor för att försvarsmak-
ten och dess chef ös skulle få för stor makt i förhållande till
regeringen."

LEMO anförde två förhållanden som motsade dessa
farhågor: i )  Regeringen kan utkräva ansvar för de resultat
ös presterat i  fråga om försvarsmaktens krigsduglighet,
beredskap och uthållighet. 2) Myndigheten Försvarsmakten
föreslogs ha en direktion som lämpligen kan benämnas mili-
tärledningen, där överläggningar kan ske och beslut fattas
i motsvarande frågor som för närvarande behandlas i den
befintliga militärledningen. I den nya militärledningen bör
ingå ÖB, de tre huvudavdelningscheferna i högkvarteret och
de tre militärbefälhavarna.

8 s o u  1991:112 delbetänkande, Försvarsmaktens ledning, s. 117.
9 s o u  1991:112 delbetänkande, Försvarsmaktens ledning, s. 139.
10 s o u  1991:112 delbetänkande, Försvarsmaktens ledning,s.14.
1, s o u  1991:112 delbetänkande, Försvarsmaktens ledning, s.15.
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För att balansera de befogenheter som i fred samlas hos
ÖB skulle det enligt LEMO kunna övervägas att en styrelse
inrättades för den nya försvarsmakten. LEMO avvisar emel-
lertid denna tanke med den motiveringen att en styrelse
närmast ytterligare skulle stärka ÖB:s ställning gentemot
regeringen. Det naturliga sättet att balansera öB:s utökade
befogenheter är att säkerställa att försvarsdepartementet får
den kompetens och kapacitet som behövs för att regeringen
skall kunna styra och kontrollera verksamheten inom för-
svarsmakten, anförde LE M0.12

SOU 199:112 remitterades till och svar inkom från ÖB,
ÖCB, och berörda fackliga organisationer.13 När det gäl-
ler frågan om ÖB:s befogenheter och högkvarterets orga-
nisation framfördes endast ett fåtal mot L EMO:S förslag
avvikande meningar. FCTF och Svenska Officersförbundet
ansåg dock att försvarsgrenscheferna fått en alltför låg ställ-
ning i högkvarteret. De bör vara direkt underställda ÖB och
ingå i militärledningen.

LEMO syns ha förträngt att regeringen hade ett mycket
kraftfullt medel för att styra ÖB och försvarsmakten, nämli-
gen att fastställa budgetramarna och att ange bestämda vill-
kor som utgångspunkt för utformningen av den verksamhet
och den organisation som skall rymmas inom budgetramar.
Vad LE mo tog upp är frågan om ÖB:s möjligheter att — utgå-
ende från dessa villkor — styra innehållet vad avser verksam-
het och organisation.

LEMO:s tydliga strävan var att stärka ÖB:s styrför-
måga. Regeringen gick emot LEMO på en viktig punkt.
Försvarsgrenscheferna placerades fortfarande på nivån när-
mast under ös.14
12 s o u  1991:112 delbetänkande, Försvarsmaktens ledning, s.16.
13 Proposition 1991/92:102, S.45-47.
14 S F S  1 9 9 4 : 6 4 2 .
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Det var denna ordning som gällde när ledningsreformen
utvärderades för första gången. Försvarsminister Thage G.
Peterson fick 1995-01-12 regeringens bemyndigande att
tillkalla en särskild utredare för att genomföra en uppfölj-
ning och utvärdering av dels statsmakternas styrning, dels
styrsystemet inom myndigheten. Frågan gällde i första hand
om förändringarna i försvarsmaktens ledningsstruktur ökat
statsmakternas möjligheter att styra det militära försvaret.
Generaldirektören Lars Jeding tillkallades 1995-01-12 som
särskild utredare. Utvärderingen började således ett drygt
halvår efter det att ledningsreformen trätt i kraft. Utredaren
lämnade 1996-06-14 ett delbetänkande Vem styr försvaret?"

I detta delbetänkande redovisades bland annat följande
sju slutsatser:16

i) Styrsystemet har i vissa avseenden utvecklats i riktning
mot LEmo-reformens ledande effektmål "en styrande
krigsorganisation".

2) Bildandet av en myndighet, Försvarsmakten, har inte
resulterat i ökade, snarare minskade, möjligheter för
statsmakterna att styra och kontrollera försvarsmakten.

3) Bildandet av en samlad försvarsmakt förstärker traditio-
nen med en försvarsmakt som, till sitt innehåll, styr sig
själv, samtidigt som ös-funktionen internt mer är utfor-
mad som ledare för en federation än som en integrerande
funktion.

4) Regeringens förbands-och objektvisa styrning innebär
en detaljstyrning som inte har någon klar koppling till
försvarsmaktens förmåga. Styrningen leder till att den
ekonomiska ramstyrningen riskerar att bli underordnad

15 SOU 1996:98, Vern styr försvaret?
16 s o u  1996:98, Vem styr försvaret? s.174-174.
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objektstyrningen, ett förhållande som inte påverkats av
LEmo-reformen.

5) Resultatmått (effekt i form av förmåga och produktivitet)
saknas och försvarsmaktens ledningssystem försvårar
mätning.

6) Strävan efter lika ledning i fred, kris och krig (vilket såväl
vt 90 som LEMo-utredningen utgick från) försvårar
bedömningen och utkrävande av ansvar för försvarsför-
måga respektive produktivitet i produktionen.

7) Högkvarteret har inte integrerats enligt LEmo-utrednin-
gens förslag och regeringens intentioner. Bland annat
ligger programansvaret kvar hos produktionsledningarna.
Detta har fått till följd att det nya ledningssystemet lagts
ovanpå det gamla med påföljden att ett komplext och
svårtydbart system än mer avskilt från insyn och styrning
än före tsmo-reformen finns kvar.

Jeding avslutar sin redovisning med slutsatsen att han
identifierat ett "styrningsglapp" i  styrningen av försvars-
makten.17 Styrningsglappet innebär att statsmakterna styr,
inte bara mål, uppgifter och ekonomisk ram utan även för-
svarsmaktsstrukturen avseende typ och antal av olika för-
band. Statsmakterna har dock svårigheter att bedöma om
försvarsmaktens innehåll på förbandsnivå svarar mot ställda
uppgifter. Detta gäller i både styrningen och uppföljningen.
I praktiken är det därmed försvarsmakten som styr innehål-
let men statsmakterna som tar på sig ansvaret för detsam-
ma. Vid bildandet av Försvarsmakten blev styrningsglappet
än tydligare genom att  endast ett försvarsmaktsförslag
presenteras i stället som tidigare ett per försvarsgren, med
ös:s yttrande bifogat. Traditionen med en försvarsmakt

17 s o u  1996:98, Vem styr försvaret? s.178.
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som till innehåll styr sig själv förstärktes därmed.
Enligt min mening började ÖB Owe Wiktorin formulera

sin vision om hur försvarsmakten borde reformeras under
1994. De formella grunderna som stöd för en försvarsreform
var då mycket vaga. Regeringen hade inte vågat följa LEMO:s
råd att stärka ÖB:s ställning. Under 1996 bekräftade Lars
Jeding att det rådde ett närmast kaotiskt utgångsläge. ÖB:s
formella makt inom försvarsmakten var i realiteten mycket
liten. Försvarsgrenscheferna hade fortfarande stora möjlig-
het att få sina försvarsgrenars intressen tillgodosedda.

År 1998 beslöt regeringen at t  försvarsgrenscheferna
skulle "tryckas ned" i högkvarterets organisation på det sätt
som LEMO hade föreslagit. Men kultur och praxis i den stora
Försvarsmakten ändras inte omedelbart av regeringsbeslut.

ÖB Owe Wiktorin bör rimligen, under åren 1995-1998,
då han väntade på tillfälle att sätta sina i&er i verket, ha
förstått att han skulle ha föga stöd i gällande regelverk om
han ville reformera försvarsmakten. Det var han emellertid
tvingad att göra och han ville göra det enligt sina id&r.

Regering och riksdag visade i FB 96 att man prioriterade
flygvapnet och flygindustrin, att man var beredd att göra
kraftiga nedskärningar i  grundorganisationen samt att
göra stora besparingar i  försvarsbudgeten. Däremot hade
regeringskansliet varken intresse eller kompetens att ägna
sig åt operativa frågor, ej heller åt konsekvenserna av orga-
nisationsförändringar. Jeding hade givit en rättvisande bild
av regeringskansliets (o-)förmåga.

Även om förutsättningarna för en försvarsreform inne-
bärande en radikal strukturförändring av Försvarsmakten
ytligt sett var dåliga kan Wiktorin ha sett goda möjligheter
att genomföra en sådan, enligt sina egna id&r. Han var väl
förtrogen med försvarspolitikernas styrka och svagheter
och med de reella spelreglerna inom försvarspolitiken.
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Hans inträdesanförande i Krigsvetenskapsakademien 1988-
11-11 t i t e l n  "Försvarsplanering - det omöjligas konst?"
visar att han har stor insikt i ämnet. Han kunde göra den
försvarsplanering som han såg framför sig till "det möjligas
konst" - om han tog hänsyn de reella faktorer som förelåg:
regeringen skulle benhårt slå vakt om fins-projektet och
om internationella insatser, kräva stora nedskärningar i för-
svarsbudgeten och blunda för nedskärningar i den nationella
försvarsförmågan

Wiktorin insåg att han måste varna regeringen för att
det framtida existensförsvaret var i fara om Försvarsmakten
omorganiserades i enlighet med nyss nämnda förutsättning-
ar. Det gjorde han i sin skrivelse till regeringen 1998-10-12
Försvarsmaktens underlag till den säkerhetspolitiska kontrollsta-
tionen 1999, s.3. Regeringen gav sitt (tysta) medgivande; den
tog inte notis om varningen.

Wiktorin hade därmed den handlingsfrihet han öns-
kade. Han var inte bunden av "regelboken". Det tycks inte ha
bekymrat honom att han genom sitt agerande blev medansva-
rig för en drastisk nedskärning av framtida försvarsförmåga.
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Bengt Gustafsson
SANNINGEN OM UBÅTSFRÅGAN
Ett försök till analys

Varifrån kom de ubåtar som kränkte
svenska vatten?

"Bengt Gustafsson har utan tvekan skrivit
den hitintills mest grundliga, översiktliga
och trovärdiga boken om ubåtsfrågan under
det kalla kriget."

Lennart Berntson i Svenska Dagbladet 21
augusti 2010
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S v e r i g e  hade en gång ett invasionsförsvar. Det varade i
århundraden men är nu blott ett minne. Idag har det till

90 procent försvunnit. Det är den största svenska nedrust-
ningen genom tiderna. Sveriges försvar är idag en miniatyr och
det nya säkerhetstänkandet har vänt allt upp och. ned. Om man får
tro statsmakterna försvaras nu vår säkerhet bäst genom interna-
tionella insatser i andra världsdelar. Sveriges säkerhet på hemma-
plan har i sin tur tagits över av en multinationell koncern, kallad
"Gemensam säkerhet", som välvilliga uttyder som EU och NATO i
förening. Denna diffusa skärm skall skydda Sverige, inte det svaga
svenska försvaret. Sverige har förlorat sitt folkförsvar och har
övergått till en liten expeditionskår, ett yrkesförsvar. Hur denna
märkliga resa gick till handlar denna bok om.

Ur Kent Zetterbergs förord

www.santerus.se
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