”Det svenska nationella försvarets
nedgång och fall”
”Sverige skulle avveckla det befintliga försvaret
och skapa ett nytt, anpassat för morgondagens
utmaningar.
Men något hände.
Den svenska nationella försvarsförmåga
som tillfälligt skulle tillåtas sjunka kom i praktiken
att försvinna. Aldrig mera krig hade till sist blivit verklighet,
åtminstone i svensk försvarsplanering och försvarspolitik.”

”Sverige hade en gång ett
invasionsförsvar. Nu är det borta.”
”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. Sverige har förlorat sitt folkförsvar
och har övergått till en liten expeditionskår,
ett yrkesförsvar.”

Uppgift – behov - resurs
Svensk försvarsdebatt tenderar traditionellt att
fästa relativt liten vikt vid vad som händer
utanför Sverige, och ibland även vad som
händer utanför försvarssektorn.
Försvarets övergång från ffa fredstida storskalig
utbildningsanstalt till ett alltmer ”insatt”
försvar är minst lika mycket en kvalitativ
förändring som en kvantitativ förändring.

20 år av försvarsreformer i hela
Västeuropa
• Kostnadsminskning,
förbandsnedläggningar,
minskning av antalet
anställda

In the face of new strategic
demands and reduced
defence budgets, Europe's
armed forces have drastically
reduced in size since 1990; on
average they are
approximately a half to two
thirds of their size during the
cold war.

”Massarméns nedgång och fall”
Värnpliktens avskaffande
följer av djupgående
samhällsförändringar, bl a
alltmer individualistiska
och välutbildade
befolkningars minskade
respekt för mål som
utstakas av politiska eliter
/ staten.

Utvecklingen aktualiserar
problemet med
demokratiskt inflytande i
Försvaret, som riskerar
att ignoreras av
befolkningen i stort och
bli en angelägenhet
endast för vissa grupper
och den politiska eliten.

Transformation av Europas försvarsmakter
LOGIC OF
CONCENTRATION
“However... mere
reduction misrepresents
the details of current
defence dynamics”

Från
massarmé och
folkförsvar byggd på
värnplikt
till
förhållandevis små
men mer välövade och
specialiserade styrkor.

Transformation av Europas försvarsmakter
Vissa förbandstyper har
ökat i relativ storlek
(ibland även i absolut
storlek) och får idag
större resurstilldelning
jämfört med under “Kalla
kriget”.
“Special Force-fication”
sprider sig ffa till andra
markförband

Transformation av Europas
försvarsmakter
“The current
concentration of Europe's
armed forces into smaller
but more professional
cores accords similarly
with developments in
(industrial) production”

Dagens utveckling av
försvaret motsvarar
utvecklingen i andra
länder och är en följd av
globalisering.
På motsvarande sätt som
i tillverkningssektorn är
många gamla modeller,
kompetenser och system
inte längre funktionella
eller relevanta.

Transformation av Sveriges försvar
- inte en bild utan flera
Militären fortsätter att
utvecklas mot ökad
specialisering, precis som
det övriga samhället.

Försvarsmaktens militära
gradsystem skymmer det
”kompetensgap” som de
nya uppgifterna innebär.

De nya uppgifterna har
både breddat och
fördjupat kraven på
kompetens för officerare.

Samtidigt når delar av
Försvaret nu unika nivåer
av ”skarpt” militärt
yrkeskunnande.

Värden och demokratiskt inflytande
Utvecklingen skapar
minskade kontaktytor
mellan befolkningen och
militären
Bryr sig befolkningen om militären?
Förstår befolkningen militären?
Vilka lockas av en militär bana?
Varför?
Vilka värden styr de facto militär
verksamhet?
Förstår militären civila?
Bryr sig militären om befolkningen?

