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Oförsvarbart 

– argumentationen i media rörande Försvarsmaktens avveckling av överskott 

2000 - 20031 

 

1. Inledning - Den ryska björnen har gått i ide 
 
Skattefinansierade last- och terrängbilar transporteras på tåg till destrueringsanläggningar för 

att malas ner till järnspån. Trots att de är från 50- och 60-talen har de flesta av fordonen inte 

använts mycket. Vissa av dem har endast körts från fabriken till mobiliseringsförrådet där de 

sedan vårdats och underhållits för att kunna fungera i en eventuell krigssituation. På 

värmeverken runt om i landet kommer sopbilslaster med nya kläder, fortfarande hopbuntade 

från tillverkaren, och töms i de väldiga sopgapen för att sedan brännas och generera energi till 

fjärrvärmesystem. Allt under tiden då ytterligare en frusen människa söker skydd i en dragig 

trappuppgång och medan fordonsentusiaster begråter veteranfordonens öde. 

 

Den ryska björnen har gått i ide. Den ogenomträngliga muren som en gång klöv Europa har 

rasat. De blodbestänkta betongbitarna är nu souvenirer i villornas vardagsrum. Järnridån finns 

inte längre. Förut så vitt skilda länder går tillsammans i en enda stor europeisk union, något 

som för bara något drygt årtionde sedan betraktades som orealistiskt. Kubakrisen existerar 

numera som en bra berättelse att göra film på, likaså världskrig, kapprustning och 

supermakter som för övrigt numera är reducerade till en. Ingenting är som det en gång var. 

Till och med i min sjuttiotalsgeneration börjar minnena från kapprustningen mellan öst och 

väst blekna. Världen var annorlunda då. Det är kanske därför det är svårt att föreställa sig hur 

det militära hotet mot Sverige kändes då det begav sig och vilka resurser som har förbrukats 

på att hålla Sverige förberett inför ett fientligt angrepp.  

 

Det är svårt att förstå vilken gigantisk försvarsapparat Sverige byggde upp efter andra 

världskriget fram till slutet av åttiotalet. Svårt att föreställa sig hur mycket pengar som 

spenderats, hur många timmars arbete och vilka resurser som spenderats för att kunna ställa 

en armé på fötter. Armén skulle bestå av omkring 800 000 stridsvilliga medborgare och 

utbildningen tog sin början i och med den allmänna värnplikten och följdes upp med 

regelbundna repetitionsövningar. I förhyrda lador och magasin runt om i landet förvarades 
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materielen som varje man skulle behöva om kriget skulle komma. När förråden var som mest 

till antalet fanns där ungefär sextusen stycken2 som kontinuerligt underhölls ut i fall det skulle 

bli ofred.  

 

Hotbilden mot rikets säkerhet har förändrats. Risken för en ”röd” massinvasion är idag 

obefintlig. Kriget tar nya former i och med ny teknik och en krigsorganisation blir snabbt 

omodern och ineffektiv. Förband och regementen läggs därför ned och organisationens 

omstrukturering känns berättigad. Man talar om att försvaret kommer att krympa inom de 

närmaste åren till att omfatta omkring 200 000 personer i händelse av krig från att då tidigare 

omfattat drygt 800 000. I och med nedskärningen av mantalet blir således en stor mängd av 

den nyss nämnda lagrade materielen överflödig. I slutet av 2004 skall avvecklingen av 

materiel och nödvändiga personaljusteringar vara genomförda så att organisationen helt kan 

koncentrera sig på sina nya operativa uppgifter.  

 

Avvecklingen har inte varit helt okomplicerad för försvaret. Dels för att det är en mycket 

invecklad och omfattande process i sig och dels för att avvecklingsförfarandet kritiskt 

diskuterats i olika medier. Några av de aktörer som deltagit i diskussionen är 

terrängbilstidskriften 4 Wheel Drive vars chefredaktör författat tre kritiska ledare som 

publicerats i tidningen samt producerat en protesttalong och bifogat denna i tidskriften. 

Utöver 4 Wheel Drive har en privatadministrerad hemsida på Internet, Utskrotningen.com 

samlat och sammanställt artiklar och rykten som rört debatten samt skapat en virtuell 

protestlista mot destruktionen av fordon. Ämne har tagits upp till frågestund i riksdagen och 

media har bevakat avvecklingen i olika TV-kanaler och kvällspress. Det som upprört 

opinionen är bland annat destruktionen av ny och fullt fungerande materiel samt hur den 

senare försäljningen av materielen genomförts.  

 

Kan det vara rätt att destruera fullt fungerande fordon, bränna kläder, sovsäckar, tält och 

annan materiel som skulle kunna underlätta vardagen och kanske till och med rädda 

människors liv i andra länder på vår oroshärjade jord?  

 

                                                                                                                                                                                                           
1 Oförsvarbart är titeln på Thomas Posslings tredje ledare i 4 Wheel Drive 

2 FMV-Aktuellt, Sälj hela rasket, nummer 2 2001, Vimmerby 
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera argumentationen som förekommit i 

media rörande Försvarsmaktens avveckling av överskott. Kartläggningen presenterar ett urval 

av de olika aktörer som medverkat i debatten och analysen synliggör hur och varför de 

argumenterar som de gör. Min förhoppning är även att kunna väcka tankar kring följande 

frågor i ett större perspektiv: Kan man med hjälp av exempelvis Internet eller som 

chefredaktör för en hobbytidskrift påverka politiska beslut? Lyssnar beslutsfattande politiker 

på gräsrötternas röster och är det möjligt att påverka den demokratiska processen?  

 

Min förhoppning är att uppsatsen skall visa hur diskursen ter sig övergripande för de olika 

aktörerna som har medverkat i debatten och varför aktörernas argumentation ser ut som den 

gör. Min uppsats kan komma att exemplifiera hur en myndighet uppfattas av en allmänhet och 

vilka faktorer som påverkar synen på myndighetens utövande. Vad kan 

kommunikationsproblemen få för konsekvenser och hur kan man undvika en sådan 

problematik? Uppsatsen är intressant och viktig i den bemärkelsen att den även kan belysa 

liknande problematik i andra samhällspolitiska kontexter. 

 

Frågeställning 
Genom att kartlägga argumenteringen inom diskursen hoppas jag kunna finna svara på hur 

och varför argumentationen ser ut som den gör från respektive aktör.  

 

Disposition 
Jag inleder uppsatsen med att förklara vilken metod jag kommer att använda samt vilket 

material och vilka aktörer jag utgått ifrån och vilka avgränsningar jag beaktat. Därpå följer 

teorikapitlet där jag ger en kort bakgrund till vad en diskurs egentligen är och förklarar 

Norman Faricloughs modell för diskursanalys samt min förklaring av hur jag adapterat hans 

teori för att genomföra min analys. Därefter följer en begreppsdefinition av termer och 

begrepp som återfinnes i uppsatsen. 

 

För att förstå varför det sker en omorganisation inom försvaret kommer jag att ge en bakgrund 

och historik till de orsaker som ligger till grund för omorganisationen samt hur förändringen 

skall gå till. Informationen är hämtad till största del från Försvarsmaktens egna skrifter och 

offentligt tryck. Därefter följer kartläggning och analys av relevanta argument som använts i 
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debatten. Som sista kapitel i uppsatsen finner ni min diskussion där jag ger läsaren min syn på 

debatten som helhet.  

Metod 
Jag har valt att analysera argumentationen med hjälp av en egenadapterad modell av den 

brittiske lingvisten Norman Faircloughs diskursanalysmodell. För att förtydliga min adaption 

av den kommer jag senare förklara Faircloughs teori i korthet.  

 

Undersökningen kommer att ske i tre steg: 1: Hur ser argumentationen ut? Genom att 

kartlägga argumentationen, under tre tematiska rubriker, över en tidslinje får läsaren en 

uppfattning om hur debatten sett ut. 2: Analys av argumentationen. Genom analysen 

undersöker jag var argumenten kan vara förankrade i respektive aktörs kontext och huruvida 

det finns inkonsekvens i argumenteringen. I analyskapitlet är argumentationen mer uppdelad 

än i den tematiska kartläggningen för att kunna gå djupare in på de enskilda argument som 

förekommit. 3: Som sista steg i analysen kommer jag att peka på likheter och skillnader i 

argumenteringen aktörerna emellan.  

 

Under våren 2003 har Riksdagens revisorer publicerat en granskning av Försvarsmaktens 

avvecklingsarbete som även den kommer vara mig till hjälp i analysen. För att förtydliga 

aktörernas drivkrafter kommer jag ta hjälp i analysarbetet av intervjuer gjorda med de tre 

huvudaktörerna som figurerat i debatten i syfte att ge ökad förståelse för hur diskursen ser ut 

för de inblandade. 

 

Urval 
Urvalet har skett efter de argument som jag ansett vara representativa och varit oftast 

förkommande i debatten. Jag kommer att utgå från Försvarsmaktens argumentering och söka 

motargument från andra aktörer som förekommit i debatten. Genom att följa argument och 

argumenteringen över en viss tid kan jag komma att se huruvida debatten ändrat riktning och 

fokus från den ursprungliga argumentationen. Försvarsmaktens argumentering härrör 

ursprungligen ur två riksdagsdebatter, politiska beslut, riktlinjer och regelverk och från två 

TV-debatter, Folkhemmet (TV 3) och Kalla Fakta (TV 4), samt ur ett TV-reportage från 

Trafikmagasinet (SVT). Opinionens argumentation är delvis hämtat från samma källor och 

utöver dessa kommer jag att undersöka tidningen 4 Wheel Drive och hemsidan 

Utskrotningen.com.  
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När jag transkriberat TV-reportagen har jag inte tagit hänsyn till bilder, personernas placering 

i bild och ljudläggning, förutom då detta krävts då replikerna annars skulle bli obegripliga. 

Jag är medveten om att bildkomposition och ljudbild med mera kan påverka det som sägs om 

inte annat näst intill obemärkt. Men jag har ansett att det är det som sägs, alltså endast 

argumentationen i text, som är viktig i min undersökning. Analysen skulle i annat fall bli allt 

för vid och avvika från mina ursprungliga intentioner. I mina transkriberingar av de två TV-

debatterna och TV-reportage har jag alltså därför valt att endast analysera repliker, det som 

sägs av speakerröst, programledare och medverkande.  

 

Jag har även genomfört telefonintervjuer3 med Magnus Häggblad (Utskrotningen.com), 

Thomas Possling (4 Wheel Drive) och Thomas Johansson. Intervjuerna är tänkta att fungera 

som analyshjälpmedel till varför aktörerna agerat som de gjort samt för att ge ökad inblick i 

aktörernas drivkrafter och synsätt i och på debatten. Jag hoppas att intervjuerna kommer att 

vara intressanta för läsaren och för uppsatsen i det avseendet och bifogas i redigerad form som 

bilagor. 

 

Vad det gäller citering från exempelvis Utskrotningen.coms forum återfinnes där många stav- 

och meningsbyggnadsfel. Felen är noterade av mig men inte utmärkta eller rättade i 

uppsatsen. 

 

Avgränsning 
Av de aktörer som kommer att figurera i uppsatsen är Försvarsmakten en självklar aktör i 

debatten. Försvarsmakten är ingen enskild person eller beslutsfattare utan den argumentation 

jag valt att undersöka kommer från olika individer inom organisationen men företrädelsevis 

från den övre delen av den militärhierarkin. Som opinion har jag valt vissa politiker som 

ställer frågor i de två utfrågningarna, Thomas Posslings argument analyseras i dennes 

egenskap av chefredaktör för 4 Wheel Drive och utefter tre stycken ledare i tidningen samt 

protestlistan som Possling startade i samband med den första destruktionen av fordon. 

Magnus Häggblad är privatperson tillika utgivare av Utskrotningen.com och analyseras med 

bakgrund av hemsidan samt dennes virtuella protestlista. Utöver dessa kan andra aktörer 

komma att bli aktuella. Jag tänker exempelvis på enskilda personer som skrivit inlägg i 
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diskussionsforumet på Utskrotningen.com eller andra journalister som skrivit om debatten 

från andra tidningar så som exempelvis ATL-Lantbrukets affärstidning. Jag har medvetet valt 

bort kvällspressens medverkan i undersökningen då jag ansett att de inte befinner sig i samma 

intressesfär som de övriga aktörerna. Även morgontidningar så som SVD och DN har 

uteslutits på samma grunder som kvällspressen, men två artiklar från DN tillika en från 

Norrköpings Tidningar analyseras då de representerar kritik mot avvecklingsförfarandets 

senare skede.  

 

Jag kommer att försöka analysera argumentationen och försöka att utröna vad den 

bakomliggande orsaken till att aktörerna argumenterar som de gör utefter min 

diskursanalysmodell. Detta för att försöka förstå vad det är som driver aktören att deltaga i 

diskursen. Anger exempelvis någon i opinionen marknadspriset på ett fordon försöker jag få 

detta bekräftat genom sökning på Internetbaserad annonssida eller motsvarade. Genom denna 

undersökning förtydligas respektive aktörs helhetsbild i diskursen. Tidsmässigt sträcker sig 

argumentationen och de texter som ligger till grund för debatten från ungefär årskiftet 

1998/1999 fram till våren 2003. Den mediala debatten inleds under sommar/hösten 2000. 

 

Jag har inte för avsikt att ge en fullständig kartläggning av argumenteringen i media. Jag 

kommer inte att ta upp de tidigaste styrdokumenten och de undersökningar som för 

Försvarsmakten ligger till grund för avvecklingen då fokus i uppsatsen skulle skjutas från 

mediedebatten till att mera handla om avvecklingens historik och bakgrund. Fakta runt den 

tidigaste historiken rörande avvecklingsförfarandet återfinnes i intervjun med Thomas 

Johansson före detta chef för försvarets avvecklingssektion. 

 

Tidigare- och vidare forskning 
Mig veterligen har ingen tidigare forskning ägnats åt den problematik jag valt att undersöka. 

Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorers granskning av Försvarsmaktens avveckling av 

överskott är det närmasta jag kommer min egen undersökning och dessa texter är till viss del 

centrala i mitt eget arbete. Som aktuell forskning på Försvarsmakten i stort kan nämnas Erna 

Danielssons avhandling, Är delaktighet möjlig i en byråkrati? En fallstudie inom 

Försvarsmakten av det arbete som föregick försvarsbeslut –96.4 I avhandlingen undersöks 

                                                                                                                                                                                                           
3 Intervjuerna finns i sin helhet i författarens ägo och återfinnes i sammanfattad form som bilagor 

4 Danielsson, Erna, Är delaktighet möjlig i en byråkrati? En fallstudie inom Försvarsmakten av det arbete som föregick försvarsbeslut-96, ISSN:1104-2508;26 

2002 
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frågan om överbefälhavarens intention om att skapa ökad delaktighet i Försvarsmakten som 

organisation var möjligt. Som slutsats kommer hon fram till är att full delaktighet är svårt att 

uppnå dels på grund av exempelvis det traditionella ledarskapet och byråkratin inom 

Försvarsmakten.  

 

Vidare forskning kan tänkas vara en undersökning av de dokument som föranlett 

Försvarsmaktens omstrukturering och framför allt hur beslutskedjan för att lösa 

överskottsproblematiken ser ut. Detta utifrån en liknande diskursanalysmodell som jag 

använder i min undersökning. Som bredare undersökningsfält kan exempelvis forskning 

genomföras rörande personliga enfrågekampanjer eller huruvida tilltron till de traditionella 

politiska kanalerna för att påverka samhällskontexten har minskat. 

 

Begreppsdefinition 
Bandvagn – tungt transportmedel, främst avsedd för transport av personer. En bandvagn har 

god förmåga att ta sig fram i svårframkomlig terräng. Bandvagnar har även amfibisk förmåga, 

vilket innebär att de kan flyta och ta sig fram över vatten. På grund av den amfibiska 

förmågan klassificeras bandvagnar som krigsmateriel. Uppsatsen tar upp två versioner av 

bandvagnar, 202 och den nyare 206. 5 

 6   7 

Volvo 202    Hägglunds 206 

 

Fordonsversioner – Fordonen nämnda i definitionen är tillverkade i olika utföranden så som 

exempelvis med eller utan tak och då avsedda för olika uppgifter så som för samband eller 

som vapenbärare. Bilderna nedan föreställer Volvo 934 och 965, bärgningsversionen. 

                                                                 
5 Rapport 2002/03:8. Skänka, sälja eller slänga? – Försvarsmaktens avveckling av överskottsmateriel, Stockholm: Riksdagens revisorer,  

sid. 6  

6 Bild från www.gavle.to/~jillis/offroad/202/index.html  

7 Bild från www.gavle.to/~jillis/offroad/206/index.html 
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 8    9 

Volvo 934    Volvo 965 

 

Försvarets materielverk (FMV) – en avgiftsfinansierad myndighet. På uppdrag av 

Försvarsmakten ska verket anskaffa ny materiel, anskaffa reservdelar till befintlig materiel 

samt hjälpa till att avveckla materiel.  10 

Haubits – artillerikanon som utmönstras ur Försvarsmakten. 

 11 

Haubits 77 

 

Högkvarteret – Försvarsmaktens högsta centrala ledningsnivå. 12 

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – den myndighet som kontrollerar export av 

krigsmateriel och andra strategiska produkter. 

Krigsmateriallagen - Det nya och betydligt bredare krigsmaterielbegrepp som infördes med 

den nya lagen om krigsmateriel år 1993 innebar en anpassning till ett internationellt synsätt. 

Lagen är tillämplig på vapen, ammunition och annan för militärt bruk utformad materiel som 

utgör krigsmateriel enligt en av regeringen fastställd förteckning.13 

Mobiliseringsförråd – förråd där materiel till militära förband har förvarats. Förråden skulle 

innehålla fullständig utrustning för ett förband i händelse av krig. Förråden har ofta varit 

placerade i skogen eller på bondgårdar.14 

                                                                 
8 Bild från www.mfhf.nu 

9 Ibid. 

10 Rapport 2002/03:8, sid. 6  

11 www.armemuseum.org 2003-05-05 

12 Rapport 2002/03:8, sid. 6  

13 www.isp.se/KM/vadkm.htm, 2003-04-16 

14 Rapport 2002/03:8, sid. 6  



 12 

Riksdagens revisorer - är en fristående myndighet under riksdagen som granskar statlig 

verksamhet vad gäller måluppfyllelse och effekter. Syftet är att främja ett effektivt utbyte av 

de statliga insatserna.15 

Terrängbil 11 – efterföljande modell av Valpen, tillverkad av Volvo under 70-talet och 

används fortfarande inom försvaret. 

 16 

Volvo C303 

 

Terrängfordon – fordon drivet på två eller fler axlar. Har en betydligt bättre framkomlighet i 

terräng än exempelvis en ordinär personbil. 

Sugga – Smeknamn för Radiopersonterrängbil 915. Tillverkad även den av Volvo under 50-

talet. 
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Volvo 915 – Suggan 

 

Valp – Smeknamn för Personlastterrängbil 903. Populär terrängbil tillverkad under 60-talet 

av Volvo. Mycket uppbyggd med liknande delar som de för tiden aktuella 

personbilsmodellerna som Volvo konstruerade exempelvis Amazon, PV och 100-serien.   

 18 

Volvo 903 – Valpen 

                                                                 
15 www2.riksdagen.se/rr, 2003-04-16 

16  www.leavesley.com 2003-05-05 

17 Bild från www.mfhf.nu 

18 Ibid. 
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2. Teori 

Diskursteori 

Detta kapitel är kort och ger endast en definition av vad det komplicerade begreppet ”diskurs” 

kan innebära. Syftet är att ge en bakgrund till den icke- initierade läsare för att denne skall 

förstå terminologin som används i uppsatsen. Jag har inte för avsikt att ge en komplett 

förklaring av begreppet, vilket också skulle vara omöjligt på grund av uppsatsens format. 

Önskas ytterligare läsning rekommenderar jag Winter-Jörgensen och Phillips bok 

Diskursanalys som teori och metod19 som är en god introduktion till ämnet.  

 

Diskurs är ett svårt och mångfacetterat begrepp. Man skulle grovt kunna säga att diskurs är att 

tala om och förstå sammanhang i världen. 20 Exempel på diskurs kan vara att förstå olika 

mönster i språkbruk inom olika sociala sammanhang. Hur pratar till exempel en läkare till en 

sin patient, hur förhåller sig prästen till den som ger bikt och hur gör sig politikern förstådd i 

olika frågor? Vårt sätt att förstå och uppfatta världen skapas och bibehålls genom 

konventioner. Bryts konventionerna blir något onaturligt och avvikande. Olika diskurser 

kämpar om att definiera en sanning och göra sin egen konvent ion till den rätta.21 En diskursiv 

praktik formar världen och den verklighet vi lever i. 22 Det som ska analyseras är texten och 

förståelsen till varför den presenteras på ett visst sätt. Författarna sammanfattar även 

diskursanalysens syfte, 

 

Diskursanalysens syfte är att avslöja vilka myter om samhället som objektiv realitet som 

impliceras i tal och andra handlingar. Man kan studera hur vissa myter kommer att framstå som 

objektivt sanna och andra som omöjliga. Och man kan analysera hur myter så som flytande 

signifikanter tillskrivs olika innehåll av olika aktörer i en strid om att göra just den egna bilden av 

”samhället” gällande.23  

 

Min uppgift kommer att bli att analysera vad det är som sägs och försöka att förstå varför 

argumenteringen låter som den gör. Vilka bakomliggande faktorer och konventioner leder 

fram till vad som sägs inom diskursen? 

                                                                 
19 Winter-Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod. Roskilde: Studentlitteratur 

20 Ibid, sid. 7  

21 Ibid, sid. 13 

22 Ibid, sid. 25 

23 Ibid, sid. 47 
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Norman Fairclough 

Norman Fairclough undervisar vid Lancaster University i England och återfinnes där på 

Department of Linguistic and Modern English Language.24 Fairclough har utvecklat en 

diskursanalys på ett bildligt tredimensionellt plan. 25 Se figur nästkommande sida. Dessa tre 

plan eller ramar är sammanbundna med varandra och fungerar enlig Fairclough som en helhet 

där man tydligt kan se samband mellan diskurser och bredare sociala sammanhang.  

 

The three dimensional framework is to explore these constrain especially the second – to make 

connections between nature and discourse processes and social practice they are part of.26 

 

Han beskriver de tre fälten som tre rutor där den innersta består av ”text”. Med ”text” menar 

han exempelvis något skrivet, dialog, intervjumaterial eller motsvarande.27 ”Text” kan alltså 

vara det material man utgår ifrån i en analys. Fariclough beskriver även ingående hur text kan 

skrivas, läsas och produceras på olika sätt vilket ger olika innebörd till det skrivna ordet. Han 

påpekar även att man kan utläsa maktförhållanden genom text, på vilket sätt den representeras 

och produceras, likt andra diskursteoretiker som exempelvis Michel Foucalt.  

 

Ruta nummer två omsluter bildligt sätt textrutan och den kallar Fairclough för ”diskursiv 

praktik”. ”Diskursiv praktik” menar han kan vara producenten, distributören, konsumenten av 

eller vägen till materialet i ”textrutan” så som exempelvis en tidningsartikels 

produktionssträcka från reporter till korrekturläsare etcetera.28 Han tar även upp hur vägen till 

texten kan se olika ut beroende på olika sociala kontexter där den produceras. 

 

Den sista rutan omsluter båda tidigare och benämns ”social praktik” av Fairclough. Det 

innebär de yttre faktorer och omständigheter som påverkar de inre rutorna. Detta skulle kunna 

vara exempelvis politik, sociala normer och regler eller samhället i stort, alltså det stora hela 

som påverkar den diskurs man valt att analysera. 

 

När man nu har dessa tre fält kan man genom att studera dem i samband med varandra finna 

olika kopplingar mellan texten, den diskursiva och sociala praktiken. Vilka mönster finns i 

                                                                 
24 www.ling.lancs.ac.uk/staff/norman/norman.htm, 2003-04-02 

25 Fairclough, Norman (1992) Discourse and Social Change, Cornwall, Polity Press, sid. 73 

26 Ibid, sid. 80 

27 Ibid, sid. 73 - 77 

28 Ibid, sid. 78 - 86 
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materialet och vilka konsekvenser får framställningen av problematik beroende på vem som 

beskriver diskursen? 29  

 

Figur 1: Faircloughs tredimensionella analysmodell 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Som inledning till analyskapitlet återfinnes en grafisk figur över den tredimensionella 

modellen. 

 

Metod 

Jag kommer att kartlägga de tre tematiskt vanligaste argumenten i diskursen och analysera 

argumenten mer specifikt med hjälp av Faircloughs tre dimensionella analysmodell.  

 

I Faricloughs innersta ruta “text” kommer jag att sätta argumenten jag avser att analysera, 

därefter kommer jag att placera vem som är upphovsman till argumentet i ruta två, vilken han 

benämner “diskursiv praktik”. I den sista rutan som Fairclough kallar ”social praktik” 

kommer jag att placera yttre faktorer som påverkar och påverkat de två tidigare rutorna. 

 

Denna modell kommer alltså att användas på Försvarsmaktens och opinionens argumentering. 

På så sätt kommer det tydligt att framgå hur argumentationen förs av respektive aktör och vad 

som påverkat dem att argumentera som dem gör. Genom modellen finner jag även de 

samband som finns i argumentationen. Jag hoppas även kunna visa på skillnader och likheter i 

argumenteringen mellan aktörerna.  

 

                                                                 
29 Fairclough, sid. 28 

Diskursiv praktik 

Social praktik 

Text 
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Jag har valt att arbeta med diskursanalys framför exempelvis argumentationsanalys då jag 

ansett diskursanalysen spännande som metod och framförallt mer fruktbar vad det gäller 

uppsatsens ämne.  
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3. Bakgrund och Försäljningshistorik 

Det nya försvaret 

Björn von Sydow, före detta försvarsminister, målar upp framtidens försvar i förordet till 

skriften Revolutionen i det svenska försvaret av Michael Moore,  

 

Därmed har vi på bara några år gått från att vara ett land som höll fast vid det gamla till ett land 

som går i bräschen i utvecklingen av det nya. Björn von Sydow30 

 

Det direkta militära hotet mot Sverige har klingat av. Den överhängande faran mot Sverige 

idag, är en mer diffus hot- och riskbild än tidigare menar Michael Moore som är 

brigadgeneral och rådgivare åt försvarsministern. 31 Slutet på det kalla kriget och den 

förändrade världsbilden har gjort att försvaret skall ändra inriktning. OSSE och NATO 32 har 

fått mer betydande roller i Europa och i och med det svenska EU-medlemskapet måste den 

svenska Försvarsmakten ändra inriktning menar överbefälhavare Johan Hederstedt.33 Från att 

ha haft som huvuduppgift att skydda landet mot angrepp fördelas nu uppgifterna till bland 

annat fredsfrämjande uppdrag utomlands. I framtiden kommer antagligen oroshärdarna i 

världen ske i så kallade inomstatliga konflikter till skillnad från tidigare väpnade 

mellanstatliga konflikter.34 När nu kriget mellan koalitionen och Irak är avslutat kan den tesen 

te sig märklig men det Hederstedt syftar på är exempelvis Balkankrisen eller inomstatliga 

konflikter i Afrika etcetera. Det svenska försvarets arbete utomlands med bland annat 

fredsfrämjande uppgifter kommer att bli allt mer viktigt menar Björn von Sydow, 

 

Sweden is not threatened today, and there is much we can do to help the countries of Eastern-

Europe which have chosen a new path.35  

 

Moore menar att ur ett historiskt perspektiv sker oftast utvecklingen av militär kapacitet 

successivt, kontinuerligt över tiden, men avancerade framsteg inom teknik och vetenskap gör 

                                                                 
30 Moore, Michael (2000) Revolutionen i det svenska försvaret - En debattserie från Försvarsberedningen, Stockholm: Försvarsdepartementet, Förord 

31 Ibid, sid. 10 

32 OSSE, Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa. NATO, North Atlantic Treaty Organisation. 

33 Hederstedt, Johan (1998) Internationalisera försvaret - En debattserie från Försvarsdepartementet, Stockholm: Försvarsdepartementet, sid. 1  

34 Ibid, sid. 1  

35 Sydow, von Björn (1999) Sweden´s Security in the 21st Century, Stockholm: Försvarsdepartementet, sid. 6  
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att utvecklingsstegen ibland kan te sig språngartade.36 Moore beskriver språngartade framsteg 

inom krigskonsten med hjälp av exempel från historien,  

 

I 1400-talets England uppfanns den så kallade långbågen som användes i kriget mot 

Frankrike. Senare exempel är kanonen som gjorde de förr så ointagliga stenborgarna sårbara. 

På 1900-talet förändrade flygmaskinens intåg slagfältet och gjorde det tredimensionellt. 

Dagens långbåge och flygplan är de datoriserade framstegen som förändrat stridstekniken. 

Militär teknik och strategier kan lätt bli föråldrad och förlegad i synnerlighet om den civila 

sektorn driver den tekniska utvecklingen framåt. Moore redogör även för hur viktigt det är att 

Försvarsmakten blir ”en lärande organisation” på ett sätt som inte tidigare varit möjligt på 

grund av en allt för stor utbildningsapparat och för stora förbandsvolymer.37 Det gäller alltså 

att vara flexibel. I propositionen Det nya försvaret kan man läsa, 

 
Det går inte att låsa fast försvaret mot endast en uppfattning om hur framtiden kan te sig. Istället 

måste man sträva efter att bygga in en anpassningsförmåga där själva osäkerheten om framtiden 

utgör en viktig utgångspunkt.38 

 

Utvecklingen av tekniska hjälpmedel för att effektivisera strid går med en rasande fart. 

Satelliter, datoriserade nätverk och effektiva kommunikationssystem är idag verklighet vars 

möjligheter ansågs orealistisk för bara några år sedan. Förr kunde det vara problem att hålla 

samband mellan olika staber och förband på bara några mils avstånd, medan man idag kan 

ladda upp lägesrapporter timme för timme via datoriserade nätverk. Moore menar att, 

 

Det blev uppenbart redan under Gulfkriget att militära organisationer måste snabba upp sin 

rapporthantering. I annat fall kan media rapportera till allmänheten långt innan politiska eller 

militära beslutsfattare har information om att en viss händelse ägt rum. Media kan idag med tal 

och bild rapportera i realtid vad som händer var som helst i hela världen via t ex satellittelefon och 

därmed direkt påverka hemmaopinionen. Det visar på behovet att radikalt förbättra de militära 

lednings-, informations och rapportsystemen.39  

 

Även vapnen har blivit mer effektiva. Den effekt som förr krävde ett flertal artilleripjäser kan 

idag en enda pjäs med ”smart” ammunition erbjuda. Andra exempel är medias makt att kunna 

                                                                 
36 Moore, sid. 2  

37 Ibid, sid. 18 

38 Proposition 1999/2000:30. Det nya försvaret – redo för nästa årtusende, Stockholm: Regeringskansliet 

39 Moore, sid. 4  
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påverka i en krigssituation. Gulf- och det nyligen avslutade Irakkriget kommer att bli tydliga 

exempel på hur man effektivt använder media som vapen. I nyss nämnda proposition kan man 

läsa om vikten att modernisera och förnya den militära strukturen som varit aktuell fram tills 

nu, 

 
Vårt försvar står inför en nödvändig förnyelse och modernisering. Bakgrunden är den 

säkerhetspolitiska situationen i vår omvärld. Nu kan vi skapa ett modernt, flexibelt och rörligt 

försvar grundat på allmän totalförsvarsplikt. De förband och system som behövs i framtiden skall 

kunna användas såväl för att försvara det egna landet som för internationella insatser.40 

 

Krav om ökad flexibilitet, den nuvarande föråldrade tekniken, omoderna strategier, minskade 

anslag och förändrad hotbild har alltså gjort att Försvarsmakten måste omorganiseras. Sedan 

tiden efter andra världskriget har Sverige byggt upp ett försvar baserat på hotet av en 

massinvasion. Hotet kom då först och främst från öst. För att försvara sig mot denna 

presumtiva massinvasion skulle man kunna sätta så många människor under vapen som 

möjligt. Men det var då, flexibilitet, spets och insatsförmåga är alltså dagens honnörsord. 

Moore beskriver det nya försvaret, 

 
Det nya försvaret blir betydligt mer flexibelt än vad som var möjligt att åstadkomma i det gamla 

”volymförsvaret”. Vi har endast en väg att gå och det är att bygga ett tekniskt kvalificerat försvar 

som utnyttjar landets högteknologiska kunnande och industriella kapacitet.41 

 

Försvarsreformen grundar sig i två riksdagsbeslut våren 1999 och 2000 vilken arbetet med 

detta påbörjades 1 juli, 200042. Hur ska då det nya försvaret se ut? Ett grundläggande krav är 

som sagt att Försvarsmakten skall kunna anpassa sin operativa förmåga med hänsyn till hur 

framtiden förändras.43 I grund och botten skall det nya försvaret ha fyra grundläggande 

operativa uppgifter enligt Det nya försvaret, 
 

- Försvara Sverige mot väpnat angrepp.  

- Förmåga att hävda svensk territoriell integritet. 

- Förmåga att bidra till fred och säkerhet i omvärlden. 

- Förmåga att kunna stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.44 

                                                                 
40 Proposition 1999/2000:30. 

41 Moore, sid. 10 

42 Ibid, sid. 5  

43 Proposition 1999/2000:30. 

44 Betänkande 1999/2000:FöU2. Det nya försvaret – Försvarsutskottets betänkande, Stockholm 
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Det innebär alltså att den gamla organisationen måste förändras då den ses som allt för 

statisk. Från att ha haft ett försvar som kunnat sätta 800 000 män under vapen till att omfatta 

omkring 200 000 blir då en hel del material över. Vad bör man då göra med det militära 

överskottet som inte längre behövs inom organisationen? I samma betänkande som ovan 

föreslås med medhåll från regeringen att: 

 

Utskottet anser att Försvarsmaktens överskottsförnödenheter i första hand skall nyttjas inom 

de frivilliga försvarsorganisationerna, för humanitära insatser, för militärt 

säkerhetsfrämjande materielsamarbete och för att stärka det svenska samhället vid svåra 

påfrestningar i fred.45 

 

Hur detta skall gå till kommer att behandlas i nästa kapitel. 

 

Försvarets omstrukturering 

Det här kapitlet är en bakgrund till hur avvecklingen av försvaret har gått till och kommer att 

fortskrida fram till 2004 då avvecklingen beräknas vara klar. Kapitlet är viktigt för att förstå 

omfattningen av det som skall avvecklas samt att det ger en inblick i vilka regler 

Försvarsmakten har att rätta sig efter vad det gäller exempelvis försäljning. Försvarets 

Materielverk räknar med att mer än hälften av den materiel som finns inom Försvarsmakten 

skall avvecklas. Ammunition och handeleldvapen och en del övrig materiel kommer på grund 

av profilskäl inte att säljas.46  

 

Omorganisationen skall ske etappvis och beräknas vara klar 2010. Enligt Målbild 2010 skall 

försvaret omstruktureras snabbt och genomgripande47. Försvaret skall reduceras i kvantitet 

och utvecklas kvalitativt. Förändringen innebär att anslagen till försvaret minskar från 46,1 

miljard 2001 till 42,1 miljard år 2004.48 Den materiel som behövs i den nya organisationen 

flyttas över från den gamla medan det som blir över skänks till exempelvis Baltikum, försäljs 

eller destrueras i nämnd prioritets ordning.49  

 

                                                                 
45 Betänkande 1999/2000:FöU2. 

46 www.fmv.se/index.asp?K=005018&L=SE , 2003-02-18 

47 www.forgus.mil.se/dokument/omstrorder/Huvuddok.doc, 2003-01-06 

48 Granskning RRV 2002:14. Försvarets omstrukturering – Granskning av materiel- och personalförsörjning, Stockholm: Riksrevisionsverket, sid. 15 

49 Granskning RRV 2002:14, sid. 28 – 29, 61 
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Figur 2: Försvarsmaktens materiel i övergång till den nya organisationen. 50 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast 2004 skall övertalig materiel vara avvecklad, personaljusteringar genomförda och den 

ökade förmågan att delta i internationella insatser uppnåtts51. Avvecklingen av materiel sköts 

numera av Försvarets Materiel Verk. På FMV finns en arbetsgrupp bestående av 5 – 6 

personer som kontrollerar att materielen kommer att vara säker att använda, inte innehåller 

miljöfarliga komponenter och att eventuell kringutrustning säljs tillsammans med 

huvudartikeln. FMV har även till uppgift att säkerställa att materiel med 

vidareförsäljningsförbud inte säljs vidare.52 Försäljningen skall ske sex eller sju gånger fram 

till december 2004 utifrån särskilda uppsamlingsplatser runt om i landet. Exempel på 

uppsamlingsplats är Bråvalla flygfält strax utanför Norrköping. 53 Försäljningen sker alltså 

från centraliserade platser dit försvaret fraktar all materiel från övriga mobiliseringsförråd runt 

om i Sverige. Första avvecklingsomgången avslutades 31 december 2001 där en ansenlig 

mängd materiel såldes till det engelska surplusföretaget Leavesley. 54  

 

 

 

                                                                 
50 Granskning RRV 2002:14, sid. 28. Figuren är omarbetad av författaren. 

51 www.forgus.mil.se/dokument/omstrorder/Huvuddok.doc, 2003-01-06 

52 Granskning RRV 2002:14, sid. 48 - 49 

53 Ibid, sid. 61 

54 www.leavesley.com/lint/swedishsurplus.htm, 2003-02-18 

Gamla 
organisa-
tionens 
materiel 

Överskott 

Nya 
organisa-
tionens 
materiel 

? 

Försäljning 

Destruktion 

Gåvor 



 22 

Figur 3: Överskottsförsäljningar55 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt avvecklades 7191 fordon och pjäser i första omgången. Detta motsvarar ungefär 30 % 

av det totala antal fordon med mera som avses att avvecklas. Av denna mängd skänktes 

knappt 1000 fordon, drygt 2500 fordon gick till försäljning medan lite över 3500 enheter 

destruerades. Av tidigare ungefär 6000 mobiliseringsförråd skall endast cirka 500 finnas kvar 

innan utgången 2004.56  

 

Försvarsmakten följer en förordning om hur de skall handskas med gåvor och överföring av 

materiel från organisationen. Där kan man läsa att sån materiel som blivit obrukbar eller inte 

längre behövs i organisationen får skänkas till exempelvis biståndsorganisationer som Sida 

eller till andra statliga förvaltningsmyndigheter under regeringen. 57 Detta omfattar dock inte 

krigsmateriel där andra regler gäller. Vid försäljning får Försvarsmakten själva vä lja vilken 

materiel de vill försälja. Försäljningen skall genomföras affärsmässigt. Försäljningen styrs 

sedan av ett antal regler, 

 
- Om materielen är krigsmaterielklassad (tex. vapen, ammunition, mm) och därmed omges av 

särskilda restriktioner vad gäller försäljning.  

- Om materielen omfattas av slutanvändarintyg som innebär att Försvarsmakten har förbundit 

sig att inte sälja materielen vidare.  

                                                                 
55 Granskning RRV 2002:14, sid. 62 

56 Ibid, sid. 62 
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- Om risk finns för att materielen kan förorsaka personskada eller skada på egendom efter det 

att den blivit försåld.  

- Om materielen är skadlig för den yttre miljön.  

- Om Försvarsmakten haft dispens för användning av materielen och där motsvarade dispens ej 

finns för privatpersoner.  

- Om bestämmelserna för vissa typer av materiel har förändrats sedan materielen anskaffades. 

Ett exempel på detta är 20 liters bensindunkar där Försvarsmaktens bestånd i huvudsak ej 

uppfyller de nu gällande bestämmelserna för att få försäljas.  

- Om säkerhets- och sekretesskäl ej medger försäljning.  

- Om materielen av profilskäl är olämplig att försälja, d v s materielen kommer att förknippas 

med Försvarsmakten även efter en försäljning. Detta kan gälla vissa fordon, tältmateriel, 

uniformspersedlar m m.  

- Om lagar och förordningar omöjliggör fortsatt avsett bruk av materielen efter försäljning, t ex 

Terrängkörningslag och radiolag.58 

 

Ingen försäljning kommer att ske i mindre omfattning så som exempelvis till privatpersoner 

utan materialen kommer att bjudas ut med anbudsförfarande där större grossister får lämna 

anbud. Grossisterna får sedan avyttra materialet på privatpersonsnivå. En av anledningarna till 

detta tycks bland annat vara att försäljning på privatpersonsnivå leder till allt för höga 

omkostnader, 

 
Synpunkter har inkommit från allmänheten att de inte får möjlighet att tex. köpa enstaka föremål 

för avveckling. Kostnaderna förknippade med styckevis försäljning till allmänheten uppskattar 

dock FM som allför höga. FM har inte heller möjlighet att tillgodose Konsumentlagens krav.59 

 

Det är viktigt att omorganisationen går skyndsamt då lagerhållning och personalkostnader 

med mera förknippade med överskottet beräknas uppgå till 400 miljoner sek om året.60 Dessa 

stora utgiftsposter behövs istället i utvecklingen av det nya försvaret.  

 

I första hand skall överskottet skänkas till frivilliga försvarsorganisationer, till humanitärt 

bistånd, för militärt säkerhetsfrämjande insatser och till andra statliga myndigheter under 

regeringen. I andra hand skall materialen försäljas eller destrueras. Det sistnämnda alternativet 

kan även vara aktuellt för materiel som anses vara miljöfarligt eller på annat sätt strida mot 

                                                                                                                                                                                                           
57 www.mil.se/article.php?id=2586, paragraf 5 och 8, 2003-02-18 

58 www.mil.se/article.php?id=2582, 2003-02-18 

59 Granskning RRV 2002:14, sid. 67 

60 Johansson, Thomas, Telefonintervju, 2003-01-31 
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sekretessdirektiv. Hans Erik Magnusson, projektledare för avvecklingen på FMV förklarar 

hur man resonerat runt problematiken med de mängder överskott som finns i förråden.  

 
Det finns stora mängder ”bra och ha” saker i förråd över hela landet. Det är ungefär som att spara 

alla sina kläder i garderoben för att man kanske krymper i dem igen en vacker dag.61 

 

Han menar enligt en artikel i FMV-aktuellt att det traditionella sättet att göra sig av med 

materiel inom försvaret har varit genom skrotning. Men nu har Försvarsmakten bestämt sig 

för att sälja istället för att skrota. All materiel kommer att säljas förutsatt att den inte måste 

destrueras på grund av etiska och miljömässiga skäl. Man har även tänkt gå ut på den 

internationella marknaden då Magnusson anser att den inhemska är allt för liten för att kunna 

sälja de kvantiteter det rör sig om. Man kommer att arbeta utefter att desto färre 

försäljningstillfällen blir billigare, än att anordna ett större antal försäljningar om mindre 

poster. Magnusson hoppas att de kommer få ut det varorna är värda. Att ordna så här stora 

försäljningar är något nytt för FMV vilket Magnusson anser kan komma att bli lärorikt. Han 

påpekar även att det inte är frågan om någon ”gårdsauktion” utan att FMV måste ta hänsyn till 

exempelvis miljö- och säkerhetsaspekter vid försäljningen. 62 

 

Försäljningshistorik 

Det är viktigt att känna till historiken kring Försvarsmaktens tidigare överskottsförsäljningar 

för att kunna förstå entusiasternas argumentation, då de bland annat ifrågasätter varför inte 

Försvarsmakten längre kan sälja överskottet i egen regi. 

 

Lars von Rosen har skrivit en bok som handlar om de hjulburna fordon som det svenska 

försvaret använt sig av under 1900-talet.63 Rosen har utöver beskrivningen en kort 

sammanfattning av hur försvaret ur ett historiskt perspektiv avyttrar övertalig materiel. Där är 

följande information i kommande stycke hämtat.  

 

Försvarsmakten har redan sedan 50-talet arrangerat utförsäljningar av övertalig materiel som 

inte längre behövs inom organisationen. De första utförsäljningarna innefattade mest fordon 

                                                                 
61 FMV-Aktuellt, Sälj hela rasket, nummer 2 2001 

62 Ibid, sid. 4 - 6 

63 Rosen, von Lars (1999/2000) Beskrivning över hjulburna terrängfordon inom försvarsmakten under 1900-talet. Ljungbergs Tryckeri AB, Sprinter AB, sid. 32 

- 33 



 25 

som blivit över sedan andra världskriget. Intresset för försvarets försäljningar vaknade under 

1980-talet då Försvarsmakten började utmönstra den populära Volvomodellen 903 även 

kallad Valpen och den något äldre modellen Raptgbil 915 med smeknamnet Suggan. 

Tillvägagångssättet att avyttra materielen har varierat. Det verkar inte ha funnits något 

standardiserat tillvägagångssätt men Rosen ger tre exempel på hur försäljningen tidigare har 

gått till.  

 

- Materielverket i Karlstad som tar in anbud från storkunder eller andra kända uppköpare. Man 

säljer ex.vis partier av kläder, utrustning eller fordon från olika förråd. 

- Genom auktioner vilka drivs av privata auktionsföretag på uppdrag av ett regemente/garnison. 

- Genom anbudsförsäljning vid regementen/garnisoner.64 

 

Försäljningsförfarandet kan variera i det sista exemplet. Antingen sker anbudsinlämning vid 

endast ett tillfälle då allt som säljs betraktas som skrot eller anbudsinlämning innan ett sista 

datum efter då ett antal visningar av materielen ägt rum. Även ”lägstapris” på viss materiel 

kan förekomma.  

 
Det finns ingen samordning av försäljning landet över. Som riktmärke utförsäljning en gång om 

året vid flertalet regementen/garnisoner, vilket ger ett 20-tal försäljningstillfällen.65  

 

Rosen ger prisexempel från tidigare auktioner. Han har besökt ett antal utförsäljningar hösten 

1997 och anger priser på sålda objekt så som på följande modeller: Volvo 903 – 9031, Valpen 

med tillverkningsår från början av 1960-talet kostade mellan 10 000 och 32 000 sek inklusive 

moms. Lastbilsmodeller med modellbeteckning 934 och 939 kostade mellan 5000 och 20 000 

sek.66 

 

Prisbild på fordon idag  

För att kunna förstå och sätta in opinionens ekonomiska argumentering i kontexten krävs en 

redovisning av vad respektive fordons marknadspris, för den privata konsumenten. Genom att 

                                                                 
64 Rosen, sid. 32 - 33 

65 Ibid, sid 32 - 33 

66 Ibid, sid 32 - 33 
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söka på annonssidor67 på Internet som förmedlar militär- och terrängfordon får man en 

uppfattning om vad marknadspriset för vissa modeller ligger på idag. Skicket på fordonen 

varierar naturligtvis och i och med detta priset. Tanken är att försöka ge någon form av 

medelpris som kan anses vara representativt för respektive modell.  

 

Om vi börjar med de bandvagnar av modell 202 som destruerades i inledningsskedet av 

försvarets omstrukturering hösten 2000. Modell 202 är från slutet av 1950-talet68 och kostar 

mellan 30 000 och 50 000 sek på de annonssidor jag undersökt. Moms tillkommer i vissa fall 

till dessa priser. Modell 206 är den nyare modellen av bandvagn som ersatte 202 och köptes i 

slutet av 70-talet av Försvarsmakten. Totalt har försvaret beställt 4500 stycken fordon.69 

Modellen är modernare och betydligt dyrare på marknaden och kostar exempelvis från 

Leavesley, som köpte den första utförsäljningsomgången, mellan 100 000 och 135 000 sek 

exklusive moms.70  

 

En Valp kostar ungefär från 20 000 upp till 35 000 sek för välbevarade exemplar. Den 

ovanligare valpmodellen utan tak brukar kosta runt 35 000 sek och uppåt då den tillverkades i 

mindre exemplar. De större lastbilarna så som Volvo 934 och 939 betingar oftast ett pris på 

ungefär 25 000 upp till 30 000 sek. Några av bärgningsmodellen av 934, 965 har jag funnit till 

priser runt 40 000 till 60 000 sek för välbehållna exemplar. Annonspriset på Valpens 

efterföljare Terrängbil 11 brukar privat säljas för runt 30 000 – 40 000 sek och kostade på den 

första auktionen Leavesley arrangerade i Norrköping runt 20 000 sek exklusive moms, men 

då såldes dock de sämsta exemplaren av de fordon firman totalt köpt från försvarsmakten.71 

Diverse modeller av traktorer kostade från 20 000 sek exklusive moms och uppåt vid den 

andra auktionen i Norrköping.72  

 

Om man ser till intresset utomlands blir prisbilden en annan. De extremt små serier som 

fordonen är tillverkade i gör dem attraktiva hos samlare i länder som bland annat USA och 

Tyskland. Även u- länder har, enligt Mike Brown VD på det engelska företaget Leavesley, 

                                                                 
67 Detta är de Internetsidor jag valt att undersöka vad det g äller prisbilden på fordonen idag. www.mfhf.nu vilken drivs av Militär fordons historiska föreningen, 

www.swedenoffroad.com produceras av journalisten Peter Öjerskog med terrängkörning som specialintresse samt ett antal privata hemsidor med annonsforum 

med tyngdpunkt på dessa fordon med tillbehör. 

68 http://home.swipnet.se/lillen/army/tgb/tgb.htm#bv202 , 2003-02-10 

69 www.soldf.com/bv206.html , 2003-02-10 

70 Författaren närvarade själv vid Leavesleys andra auktion i Norrköping. 

71 Författaren närvarade själv vid Leavesleys första auktion i Norrköping. 

72 Författaren närvarade själv vid Leavesleys andra auktion i Norrköping. 
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visat stort intresse för exempelvis schakt och andra entreprenadmaskiner.73 På Leavesleys 

hemsida kan man läsa en bakgrund till affären med det svenska försvaret och vad det är för 

slags materiel samt i vilken kondition den befinner sig i, 

 

… it generally will have been maintained to the highest standards on the basis of regular 

programmes, whilst often seeing very little or no active military service. The superior build quality 

and high specification of military machinery together with a ready supply of spares also makes it 

ideally suited to civilian applications where reliability and durability are of paramount importance. 

The Swedish disposal project covers over 3,500 items ranging in value from £100 up to £60,000 

spread across 7 sites in Sweden. Vehicles range from all terrain personnel carriers, bulldozers, 

excavators, and lorries to catering trailers, cars, and snow mobiles, mostly previously based at the 

thousands of Swedish border posts. There are also many hundreds of tons of bridging and 

engineers' equipment, as well as spares for all the equipment and vehicles. Well known 

manufacturers include Caterpillar, Hagglund, Jeep, Massey Ferguson, Mercedes Benz, Scania and 

Volvo. It thus represents one of the biggest and best offers of equipment and vehicles in excellent 

working order made available to the market in recent years.74 

 

Försäljningen av den tredje omgången material offentliggjordes 2003-01-31 av Försvarets 

materielverk.  

 

A contract has been signed today between FMV (The Swedish Defence Materiel Administration) 

and the companies Grosshandlar´n Figeholm AB and Bärebergs Järn & Maskin AB, Nossebro. 

The contracts relate to the sale of the third batch of surplus defence materiel and were awarded on 

the basis of competitive bidding. The materiel included in this third batch was divided into tree 

parts, A, B and C. Part A contained vehicles and construction equipment, part B consists mainly of 

items of clothing and part C “heavier camping equipment”. The quantity of materiel involved 

amounts to 250 vehicles, 500 barrows and 4,500 pallets with a total of 500,000 items.75 

 

Några dagar efter det att affären offentliggjorts publicerar ett av de företag som köpt 

materielen priser på några av de artiklar de förvärvat. En motorcykel 257A kostar 14 500 sek, 

Volvo 650 traktor 29 000 sek, Caterpillar bandschaktmaskin 98 000 sek även ett stort utbud 

av diverse vagnar och släp bjuds ut till försäljning vilka kostar från några tusenlappar upp till 

omkring 15 000 sek dessa priser är samtliga exklusive moms.76 

 

                                                                 
73 Informell frågestund med Mike Brown vd Leavesley, vid Bråvalla vintern 2001. 

74 www.leavesley.com/lint/s_hotnews.htm, 2003-02-11 

75 www.fmv.se/press.asp?K=006001&L=UK&nr=02/03, 2003-02-17 
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Varför är denna sifferexercis viktig? Tänker man ur ett privatekonomiskt perspektiv så ter sig 

priserna stora. Om det sedan rör sig om hundratals fordon av ett slag blir det lätt tillsynes 

miljonbelopp i skattemedel som destrueras. Men vad dessa belopp betyder i en organisation 

eller myndighet är svårt att bedöma. Denna problematik kommer jag senare att återknyta till i 

analyskapitlet.  

 

                                                                                                                                                                                                           
76 www.grosshandlarnab.com, 2003-02-17 
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4. Kartläggning av argumentationen 

 

Här följer en kartläggning av argumentationen från de olika aktörerna som deltagit i 

diskursen. Jag har till en början delat in argumentationen i tre huvudargument, 

miljöargumenteringen, den ekonomiska- konditions - och signaleffektsargumenteringen 

och sist bistånd- och gåvoargumentationen. Dessa tre teman kan ses som huvudstråk genom 

diskursen men innefattar även annan argumentation invävt i temana. Vid analysen kommer 

jag att analysera huvudargumentationen och även ta upp mindre teman som förekommit i 

diskursen. Jag har valt att presentera analysen och de argument jag tittat på i en linjär form där 

varje argument följs av det som ligger närmast tematiskt sätt. Det finns därför ingen direkt 

tydlig koppling mellan kartläggningen och analysens struktur utan de bör ses som fristående 

texter. 

 

Tidslinje 

 

Se nästa sida.  
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Miljöargumenteringen 

Regler för Försvarsmakten vid försäljning och destruktion  

Vid sidan av den ekonomiska argumentationen är miljöargumentationen den som förkommer 

flitigast i debatten. Miljöargumentationen har sitt ursprung i Försvarsmaktens miljöpolicy. På 

försvarets hemsida kan man ta del av de regler som gäller vid försäljning av militärt överskott 

som jag tidigare nämnt. 

 

Förvarsmakten väljer själva vilken materiel som skall försäljas och det påverkas av diverse 

faktorer som exempelvis miljöregler, ”om materialen är skadlig för den yttre miljön”77 bör 

den exempelvis icke försäljas utan destrueras istället. I skriften ”Sammanfattning av 

Försvarsmaktens miljökrav i samband med avveckling av förnödenheter” av Åke Jansson 

2001-06-1478 kan man bland annat läsa att Försvarsmaktens huvuduppgift i fredstid skall 

genomföras inom ramen för gällande miljölagstiftning och med minsta möjliga 

miljöpåverkan. Detta skall man uppnå genom att exempelvis inte sprida främmande ämnen i 

naturen, minimera användningen av energi och icke förnybara resurser, begränsa 

bullerspridning och sträva efter att kontinuerligt förbättra sig inom miljöområdet.79  

 

Vid avveckling av överskott skall en avvägning ske mellan möjliga intäkter och kostnader för 

försäljning, destruktion och återvinning på ett miljömässigt sätt samt kostnader för 

förrådshållning.80 

 

Detta innebär att valet av avvecklingsmetoder är en avvägning av ovanstående faktorer. Detta 

skrevs ungefär ett år efter det att den första destruktionen hade genomförts och debatten om 

skrotningen tonats ned och spekulationerna på bland annat Utskrotningen.com satt fart om 

huruvida det skulle ske en försäljning av det resterande överskottet eller en fortsatt 

destruktion. I utskicket står även att Försvarsmakten vid val av avvecklingsmetod måste ta 

hänsyn till profilskäl (profilskäl kan vara att materiel som ej bör förknippas civilt med 

Försvarsmakten kommer ut på marknaden), sekretess och systemsäkerhetsskäl utöver de nyss 

nämnda miljökraven. Sådan materiel skall alltså inte exponeras på markanden. Det samma 

                                                                 
77 www.mil.se/article.php?id=2582, 2003-02-26 

78 Dåvarande chef för Krigsförbandsavdelningens Underhållsavdelning.  

79 Jansson Åke, Sammanfattning av FM miljökrav i samband med avveckling av förnödenheter, Försvarsmakten, Högkvarteret, 24 100: 613 12, 2001-06-14 

80 Jansson, 24 100: 613 12, 2001-06-14 
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gäller även krigsmateriel klassat överskott.81 Försäljning och destruktion skall ske på ett 

acceptabelt sätt.82 Vid försäljning av materiel skall följande regler gälla: 

 

- Material som innehåller teknik som inte uppfyller gällande regler eller är 

miljömässigt olämpligt för fortsatt bruk skall ej försäljas. 

- Material som innehåller ämnen eller komponenter som inte får överlåtas eller 

exporteras, eller som i övrigt bedöms som miljömässigt oacceptabla skall ej säljas.  

- Köparen skall kunna rapportera var materielen vidareförsålts samt i förekommande 

fall vad som gått till destruktion/försäljning.83 

 

Vid destruktion av materiel ”skall hög återvinning av ingående material eftersträvas” samt att 

farligt avfall skall tas om hand enligt gällande föreskrifter. Nu gäller dessa regler inte endast 

fordon utan det finns en uppsjö av materiel som kan vara aktuell för avveckling så som 

exempelvis föremål innehållande asbest, strålkällor, kvicksilver och batterier med mera.84  

 

Ungefär ett år tidigare, sommaren 2000, skickades det ut en komplettering vad det gällde 

avvecklingsproceduren av fordon. 85 Där läser man att alla övertaliga fordon från före 1989 

skall skrotas och i viss mån fordon tillverkade efter 1989 om de bedöms olämpliga till 

försäljning med det förbihållet ”att om fordonet representerar ett väsentligt ekonomiskt värde, 

kulturhistoriskt eller samhällsnyttigt vä rde”. 86  

 

Sammanfattat kan man då säga att dessa regler i de flesta fall åsidosattes, förutom i den första 

destruktionsomgången. Överskottet bjöds sedan ut på auktion på grund av det ekonomiska 

värdet på materialen. I sammanfattningen nämns även att ”överskottet betingar i och för sig 

stora ekonomiska värden” men att förrådskostnaderna är allt för höga vilket kan ge 

besparingar i slutänden om materialet avvecklas skyndsamt. Det står även att de ”åldersstigna 

förnödenheterna är i många fall litet använda och fullt användbara”. 87 Detta är intressant då 

både Thomas Johansson och Björn von Sydow har olika uppfattningar gentemot Janssons 

                                                                 
81 Jansson, 24 100: 613 12, 2001-06-14 

82 Ibid. 

83 Ibid. 

84 Ibid. 

85 Person, Bengt, Öv, Johansson, Thomas, Johansson, Övlt, Komplettering till DUF 2 00 avseende avveckling av övertaliga fordon, Försvarsmakten, 

Högkvarteret, 14 500: 68926, 2000-08-15 

86 Ibid. 

87 Jansson, 24 100: 613 12, 2001-06-14 
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beskrivning ovan om vad som finns i förråden och i vilken kondition materielens befinner sig 

i. Den argumenteringen återkommer jag till i analyskapitlet.  

 

Denna korta introduktion till vad som ligger till grund för Försvarsmaktens argumentering får 

tjäna som bakgrund till den argumentation som förekommit i media vad det gäller 

miljöaspekten i avvecklingsförfarandet. Det är många förbihåll och undantag i dessa texter 

vilket gör att de är svårtolkade då det exempelvis inte ges någon exakt definition av vad som 

är av ekonomiskt värde i materielen. Hur har då miljöargumentationen förts i diskursen? 

 

Rena rama slakten  

Rena rama slakten! 

Nu är det miljöhänsyn som kommer i första hand vid utmönstring av gamla kronobilar. 

Fordon som inte uppfyller miljöklassning för dieselmotorer eller bensinmotorer utan 

katalysatorer, har bara en väg att vandra, till slakt.88 

 

Citatet ovan är hämtat ut tidningen Affärstidningen Direktkontakt som vänder sig till företag 

inom entreprenadbranschen. Denna artikel är bland de tidigaste jag funnit som tagit upp 

destruktionen av fordon i avvecklingsarbetet. Artikelns författare Lars von Rosen, tillika 

författare till den bok som behandlar hjulburna fordon inom försvarsmakten som jag tidigare 

tagit upp, har gjort ett reportage från Stena Bilfragmentering dit många av fordonen sändes för 

destruering. Han beskriver att skicket på fordonen varierar från nyskick till ”riktiga 

rostburkar” och nämner att den femtiotalslastbil som gått minst hade 8 mil på mätaren. 

Reportaget är fullt av bilder från fragmenteringsfirman. Rosen har intervjuat de anställda på 

företaget som berättar om deras miljöhänsyn i fragmenteringen och att miljöaspekten idag har 

en hög status i samhället. Bilderna i reportaget är stora och många då tidningen ges ut i 

morgontidningsformat vilket göra dem tydliga och detaljerade. Rosen har till de flesta bilder 

skrivit en kommenterande text som exempelvis lyder så här. Bild på ett reservdäck, ”Hur 

många jeepentusiaster skulle inte vilja lägga vantarna på ett sånt här däck!” och bild på 

bärgningslastbilar, ”Välskötta lågmilare av 934-bärgningsversionen 965. Marknadsvärde 40 

000 – 60 000 kr. Borde skänkas till museer eller som U-hjälp.”89  

 

                                                                 
88 Affärstidningen Direkt Kontakt, Rena rama slakten, nummer 10 2000, Vimmerby 

89 Ibid. 
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Argumenten är tydliga. Materielen har stort ekonomiskt värde och författaren menar att den 

istället borde skänkas till behövande länder etcetera. Man kan koppla ihop denna 

argumentering framför allt med Utskrotningen.coms forum vilket i och för sig inte är så 

märkligt då artikeln återfinnes inskannad på sidan. Det är troligen så att denna artikel ligger 

till grund för många av debattinläggen på forumet och klart är att genom detta har betydligt 

fler entusiaster kunnat ta del av artikeln som annars endast nåtts ut till en förhållandevis snäv 

målgrupp av läsare. Under hösten 2000 får dock fler upp ögonen för debatten via både TV och 

andra tidningar.  

 

4 Wheel Drive och TV 3 

Några dagar innan den 7 november 2000 når det nya numret av 4 Wheel Drive 

prenumeranterna. I Thomas Posslings första ledare ”Nionde kompaniet” kritiserar han 

Försvarsmaktens miljöargument utefter den komplettering som försvaret sänt ut, som jag 

tidigare nämnt i detta kapitel. Possling skriver,  

 

Att hänvisa till miljön är alltid enkelt. En försäljning till privatpersoner skulle innebära en 

ytterst marginell påverkan. Kanske skulle den till och med bli positiv. Genom att släppa 

ut de fräscha bilarna skulle svenska offroaders kunna förnya sin vagnpark. En fabriksny 

motor är faktiskt renare än en sliten.90 

 

Längre bak i tidningen återfinns den protesttalong som tidningen uppmanar läsaren att skriva 

under och skicka in till Försvarsdepartementet. Några dagar senare den 16 november börjar 

det hända saker i riksdagen och på TV3. Det anordnas en frågestund i riksdagen där 

Försvarsministern informerar om Försvarsmaktens metoder i avvecklingsförfarandet. TV 3s 

debattprogram Folkhemmet gör ett reportage om avvecklingen med en utfrågning av en 

debattpanel bestående av personer berörda av debatten. Åke Jansson, chef för 

krigsförbandsledningens underhålls avdelning, Roger Pettersson, handlare med överskott som 

specialitet, Anna Jonsson, ordförande i Fältbiologerna och Thomas Possling i egenskap av 

chefredaktör för 4 Wheel Drive. Programmet är inte i sig en uppvisning i journalistisk 

stilsäkerhet utan en kort och mycket snabb genomgång av problematiken där de intervjuade 

allt som oftast avbryts och sällan får tala till punkt.  

 

                                                                 
90 4 Wheel Drive, Nionde kompaniet, nummer 11 2000, Katrineholm 
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Robert Aschberg inleder med att anklaga Försvarsmakten att de tack vare ”miljöpolitisk och 

byråkratisk nit”91 förstör materiel och fordon för miljontals kronor. I ett av programmets 

inslag får Håkan Lindgren som är anställd vid Högkvarterets avvecklingssektion komma till 

tals, ”Vi har en infrastruktur som är fungerande och då kan så att säga det bli ytterligare 

miljökonsekvenser som är onödiga att ta”92 när han sammanfattar situationen vid en av 

försvarets uppsamlingsplatser. Han fortsätter något senare med att hålla med om att vissa 

människor kan känna sig frustrerade och att det rör sig om ett pedagogiskt problem att 

förklara hur det hela ligger till. Innan dess har Hubert Ankarcrona även han tillika Pettersson 

handlare med överskott kommenterat situationen. Han menar att de nya motorerna som 

skrotats har den fördelen att förgasarna är inställda rätt och tack vare att de inte är slitna kan 

de halvera utsläppen gentemot de Volvomotorer som redan används av entusiaster idag. Han 

trycker även på att motorerna faktiskt är samma som sitter i de flesta äldre Volvomodeller. 

Aschberg frågar huruvida de bandvagnar (modell 206, alltså den nyare modellen, min 

anmärkning) som skänkts till elbolag är miljövänliga? Jansson svarar med att det är nya 

fordon och fortsätter något senare med att påpeka att Försvarsmakten faktiskt får göra avsteg 

från regeln med att skrota fordon om det finns särskilda skäl som exempelvis att fordonen är 

ekonomiskt högt värderade. Aschberg berättar för tittarna att det har varit en 

informationsstund i riksdagen där Sydow försvarat agerandet utifrån fö rsvarets 

miljömedvetenhet. I snabbprotokollet kan man läsa, hur Sydow ställer frågan huruvida 

åhörarna tycker att det är rätt att staten skall bidra med att släppa ut miljöfarliga fordon på 

marknaden och att det är vikigt att miljölagstiftningen som gäller följs. Något senare 

sammanfattar han valpfrågan i Plenisalen,  

 

Jag delar den bedömning som har gjorts och görs i Försvarsmakten av att t.ex. de 

berömda Valparna från 60-talets början av miljöskäl inte är lämpliga att ha i vårt 

trafiksystem och i vårt ekologiska system. Försvarsmakten har en mycket ambitiös 

miljöpolicy, och jag tycker att det är riktigt att den gäller även vid avyttringar.93  

 

Tillbaka i debattprogrammet. Anna Jonsson, fältbiolog, är på samma linje vad det gäller 

försvarsministerns miljöhänsyn och förklarar att det är bra att miljöaspekten börjar genomsyra 

hela samhället och då även försvaret. Hon tillägger dock att det stora hotet egentligen kommer 

från massbilismen och att den kommer inte ens Försvarsmakten åt. Vi får även höra en 
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anställd på fragmenteringsföretaget berätta hur de går tillväga för att miljösanera fordonen 

innan de fragmenteras. ”(…) tömmer ut alla oljor, glykol, spolarvätska, batterier plockas ur 

och blyvikter tas bort på hjul.”94 Possling tycker att Försvarsmakten måste vara konsekvent i 

sitt miljötänkande och i så fall verkligen följa de uppställda miljömålen. Han menar att 

försvaret tappar trovärdighet när man samtidigt skänker miljontals niomillimeters patroner till 

polisen. Han återknyter till det inkonsekventa i Försvarsmaktens miljötänkande i sin 

nästkommande ledare, ”Ren Illvilja”, i 4 Wheel Drive. Där undrar han bland annat hur 

Försvarsmakten minimerar spridningen av främmande ämnen i naturen när fordonen som 

fragmenteras är behandlade med underresmassa och Tectyl som sedan sprids när fragmenten 

säljs vidare. Han ifrågasätter även hur försvaret resonerar när man inte har någon avgasrening 

på den senaste stridsvagn 122.95 

 

Den 62 miljoner dyra maskinen anskaffades för två år sedan. Under skalet sitter en maffig 

dieselspis på 1 300 hk. Monstret dricker 100 liter per mil vid körning i terrängen. Nu till 

det bästa av allt: Stridsvagn 122 saknar avgasrening. Maskinen har inte ens ljuddämpare. 

Så var det med den trovärdigheten.96 

 

Tillbaka till Folkhemmet och TV 3. Roger Petterson i panelen ifrågasätter hur man 

miljömässigt kan försvara transporterna från olika ställen i Sverige till de stora 

uppsamlingsplatserna i bland annat Norrköping. Även på hemsidan Utskrotningen.coms 

forum ventileras diverse åsikter mellan entusiasterna om transportförfarandet. Jag väljer här 

att citera signaturen ”Tittis” inlägg på forumet, 

 

Jag tycker att detta verkar rena slöseriet med MINA skattepengar. Miljöpåverkan av dessa 

fordon kan aldrig vara så stor att man av miljöhänsyn skrotar ut. Den miljöpåverkning 

som lastning, lossning. Transporter, fragmentering och ev ny anskaffning torde aldrig bli 

mindre än de ev utsläpp som dessa fordon ställer till med. 97 

 

I Folkhemmet menar Åke Jansson att de privatpersoner som eventuellt skulle köpa fordonen 

lika gärna kommer att låta dem stå och rosta sönder och läcka ut diverse miljöskadliga ämnen 

i naturen. Detta påstående verkar ha upprört en skribent på Utskrotningen.coms forum,  

                                                                                                                                                                                                           
93 Snabbprotokoll 2000/01:28. 8 § Information från regeringen om avvecklingen av övertalig materiel inom Försvarsmakten 

94 Folkhemmet, TV 3, 2000-11-16 

95 4 Wheel Drive, Ren illvilja, nummer 12 2000, Katrineholm 

96 Ibid. 
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PS. Jag äger själv en Volvo L3314 Valp av 1967 års modell, och den är tamigfan renare 

och snällare mot miljön än grannens jävla motorgräsklippare från 1989! Alla låter inte 

fordonen rosta sönder i ett skogsbryn, och det är ju inte så att bilarna är befriade från 

besiktning – en läckande tank går inte igenom varken på en ny volvo eller en från 60-

talet!!! JÄVLA IDIOTER! DS.98 

 

Janson påpekar att fordonen är gamla och släpper ut minst tio gånger mer avgaser än ett 

modernt terrängfordon och att om någon är intresserad av att äga exempelvis en Valp finns det 

tusentals gamla militärfordon redan ute bland privatpersoner i landet. Possling replikerar och 

menar att han och hans gelikar har stor respekt för miljön och att de som har terrängfordon 

som hobby sköter sina fordon ”exemplariskt” väl. Under debattens gång diskuteras även den 

ekonomiska aspekten vilket jag som sagt återkommer till i nästa kapitel. Som avslutning i 

Folkhemmet  får fältbiologen Jonsson det sista ordet och hon menar att pengar inte har något 

värde i jämförelse med andra värden i samhället. 

 

Thomas Possling får kritik och information från Regeringen 

Några dagar innan TV 3s debattprogram hade Försvarsmakten bjudit in till den 

presskonferens som ägde rum den 10 november på Högkvarteret i Stockholm. Inbjudan till 

pressmötet gick enligt Informationsavdelningens presslista ut till drygt ett hundra 

mediainstanser så som kvällstidningar, TV-kanaler och diverse andra tidskrifter. Under 

pressmötet skulle Försvarsmakten informera om avvecklingen av krigsmateriel, 

överlämningen av sådan till de baltiska staterna samt om deras miljöpolicy. I 

pressmeddelandet kan man läsa att man ska informera om bland annat: ”Frågor har till 

exempel rests om huruvida den avveckling som för närvarande sker är förenlig med de 

miljömål som Försvarsmakten formulerat.”99 Possling närvarade vid presskonferensen trots 

att dennes tidning inte stod med på presslistan. Han skriver om pressmötet i den andra ledaren 

i 4 Wheel Drive.100 

 

                                                                                                                                                                                                           
97 www.utskrotningen.com, 2003-03-05 

98 www.utskrotningen.com, 2003-03-05 

99 Inbjudan till pressmöte, Pressmeddelande, Högkvarteret, Försvarsmakten, HKV Beteckning 7/00, 2000 -11-07 

100 4 Wheel Drive, Ren illvilja, nummer 12 2000 
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På Högkvarteret insåg de snabbt att de inte hade torrt på fötterna. Det tog bara två dagar 

(efter nummer 11 av 4 Wheel Drive utkommit) innan man kallade till presskonferens för 

att försvara förfarandet. Det var nog därför kallelsen bara gick ut till den ”egna” 

pressen.101  

 

Vad Possling menar med den ”egna” pressen är något oklart. I tidningen Arménytt102 skriver 

huvudredaktören Sven Åke Haglund på ledarsidan en kritisk kommentar till Posslings text i 4 

Wheel Drive. Haglund kritiserar Possling för att han allt för nonchalant deltagit och ställt 

enfaldiga frågor och påståenden till Åke Janson som höll i pressmötet. Här följer utdrag ur 

ledaren som är riktad mot Posslings ledare. 

 

Just skrotningen av de fyrhjulsdrivna terrängbilarna har så till den milda grad upprört 

entusiasterna att facktidningen 4 Wheel Drive startat en namninsamling under parollen 

”Stoppa slöseriet med skattemedel”, riktat till Björn von Sydow. (…) Tänka sig – inte ens 

berättelsen om hur ansvarsfullt försvaret tar hand om enorma mängder miljöfarlig 

ammunition, gjorde intryck på den allt mer frustrerade bilentusiasten. (…) Själv ser jag 

fram mot nästa nummer av 4 Wheel Drive. Säkerligen som vanligt fylld med 

utomordentliga bilder på lersprutande kraftpaket, i alla dess färger – utom svenskt 

militärgrönt. Kanske finns det utrymme också för en objektiv och uttömmande 

återgivning av Försvarsmaktens miljöpolicy, som en förklaring till detta ”slöseri och med 

resurser och skattepengar”, enligt tidningen.103 

 

Ledaren i Arménytt som har ”Entusiasten och generalen” som rubrik väcker starka känslor hos 

Eilert Gezelius, motorbefäl inom Försvarsmakten sedan 20 år tillbaka, vars inlägg presenteras 

på Utskrotningen.com den 5 december 2000. Författaren har skickat sin motartikel till 

Arménytt men tror inte att den kommer att tas in i tidningen, därför skickar han en kopia av 

insändaren till hemsidan. Kritiken riktar sig först och främst till ”resursslöseriet” men tar även 

upp miljöproblematiken,  

 

Haglund raljerar och förlöjligar den kritik tidningen 4 Wheel Drive och journalisten Possling 

framfört rörande det kvalificerade resursslöseri försvarsmakten håller på med. Enligt Haglunds 

beskrivning är ”Entusiasten” naiv, blåögd och mer eller mindre dum i huvudet, medan den svenske 

generalen framhävs som en auktoritet i ärendet. … Vi på verkstadsgolvet, om uttrycket tillåts, hade 
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skjutits i gryningen om vi ens gjort en promilles materielförstöring av det generalerna sysslar med 

idag. Skillnaden är bara den att de gömmer sig bakom miljöfloskler för att legitimera vansinnet! 

HAGLUNDS ”SKROT” VAR KRIGSMATERIEL FÖR ETT PAR MÅNADER SEDAN. 

Haglund pratar i sin artikel om ”Militärt skrot ute i naturen”. Det skulle inte skada om redaktör 

Haglund beger sig ut på ”skrotningslainen” och studerar vad det är för ”skrot” han är så rädd skall 

komma ut i naturen. Vad det egentligen handlar om är i det närmaste fabriksnya bandvagnar, 

terrängbilar, traktorer och lastbilar som inte har mer än 10 till 100 körmil på vägmätaren. Vidare 

handlar det om pallvisa mängder fabriksnya motorer av B-18 modell, som idag slås sönder till A-

4:a format för att någon miljöputte inte anser att de skall säljas ut på marknaden. Motorer som utan 

tvekan kan säljas till både entusiaster och vanligt folk för minst 5000sek/motor. Här kommer man i 

stället att massakrera tiotals miljoner av våra skattepengar för att någon skall kunna slå sig för 

bröstet och säga –Att vi i försvaret, vi tänker på miljön i alla fall.104  

 

I februari 2001 står det klart att överskottet skall säljas genom FMV. Försäljningen kommer 

att gå till så som det står beskrivet i tidigare kapitel. I FMV-Aktuellt kan man även där läsa att 

miljöaspekten är viktigt och att viss material måste destrueras på grund av miljömässiga 

skäl.105  

 

Hösten 2001 den 16 oktober gör SVTs Trafikmagasinet ett kort reportage om destruktionen av 

Volvovalparna. I inslaget intervjuas Åke Jansson och två bilentusiaster. Reportern frågar 

Jansson varför de har destruerat mellan 800 och 1000 stycken Valpar.106 Jansson 

sammanfattar i stort sätt han vad tidigare vidhållit i TV 3s Folkhemmet.  

 

Nu behövs dem inte längre och det här är fordon som är konstruerade på femtiotalet. Jämför du 

dem med de fordon som tillverkas idag är det ju en himmelsvid skillnad när det gäller miljön. Det 

är ordentligt smutsiga och bullriga fordon med en mycket låg trafiksäkerhetsnivå.107  

 

Något senare i reportaget berättar Janson att det redan finns många av dessa fordon ute på 

marknaden och att man i så fall skulle släppa ut ytterligare flera tusen ”smutsiga och bullriga” 

fordon, på marknaden. Reportern frågar sedan huruvida en av bilentusiasterna har någon 

förståelse för Försvarsmaktens miljöargumentering? Han svarar att han tror att påverkan på 
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105 FMV-Aktuellt, Sälj hela rasket, nummer 2 2001, Vimmerby 

106 Trafikmagasinet, SVT 1, 2001-10-16 
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miljön kanske till och med skulle blivit mindre om man hade låtit fordonen vara kvar, då det 

krävts mycket energi i transporter och fragmentering för att destruera dem.108 

 

Transporterna över landet med överskottet ifrågasättes även av Anders Niléhn som är 

journalist på ATL. I artikeln ”Överskottet riskerar att bli skrot”109 publicerad i november 2001, 

ger han exempel på hur en, i artikeln anonym, militärtanställd ser på transporterna med 

överskott. 

 
En traktorkärra står i Vilhelmina och är värd 2 000 kronor. Kärran fraktas till Norrköping. När den 

står där kan den intresserade kunden i Vilhelmina inte betala någon för kärran för det kostar 

ytterligare 3 000 kronor att frakta hem den igen. Det är ju inte ens säkert att det finns efterfrågan 

på 700 traktorkärror enbart i Norrköping. Miljömålen har tydligen inte någon betydelse när det 

gäller att frakta 12 500 ton materiel till och från försäljningsplatsen. 110 

 

Efter den mediala uppmärksamheten under avvecklingens gång är det återigen dags för en 

frågestund i riksdagen där Björn von Sydow ger information och svarar på frågor rörande 

avvecklingen. 111 I stort är upplägget och informationen den samma men fler politiker tar 

tillfället i akt och ställer ett större antal och mer riktade, kritiska frågor till Sydow än gången 

dessförinnan. I inledningsanförandet trycker Sydow som tidigare på att viss materiel måste 

destrueras på grund av miljö och säkerhetsmässiga skäl och ger exempel på att 50 000 

kulsprutepistoler, 13 000 ton ammunition och 1 500 fordon destruerats. Han menar även att 

exempelvis fordonen till viss del har kunnat återvinnas som reservdelar och har därför kunnat 

hålla nere kostnaderna för destruktionen. Att återvinna ammunition på ett miljömässigt sätt 

menar han också är en kostsam metod.112 Under frågestunden debatteras mest frågan om hur 

man resonerat när man bestämt tillvägagångssättet till hur den övertaliga materielen ska 

försäljas. Kristdemokraten Jonny Gylling ställer dock två miljöargumentsrelaterade frågor till 

Sydow. Gylling refererar till 4 Wheel Drive och hur man där kan läsa att privatpersoner inte 

får köpa terrängfordon på grund av miljöaspekten. Han finner det då märkligt att 

Försvarsmakten nu sålt materielen till det engelska företaget som säljer tillbaka fordonen till 

intresserade konsumenter i landet,  

 

                                                                 
108 Trafikmagasinet, SVT 1, 2001-10-16 

109 ATL, Överskottet riskerar skrotning, nummer 47 2001 

110 Ibid. 

111 Snabbprotokoll 2001/02:82. 7 § Information från regeringen om övertalig försvarsmateriel 



 41 

Försvaret har alltså lyckats ta bort miljöargumentet, eftersom fordonen som inte fick säljas av 

miljöskäl i Sverige nu säljs i Sverige. … Hur kan ministern förklara och försvara den här 

hanteringen?113 

 

Sydow svarar, 

 

Får jag slutligen säga att den materiel som kommer att saluföras i Sverige ska uppfylla de svenska 

miljökrav som gäller. Det har varit ett viktigt krav. Miljökraven i Sverige ska upprätthållas för den 

materiel som ska användas i Sverige.114 

 

Gylling fortsätter och påpekar att förfarandet kan påverka allmänhetens inställning till 

miljömålsarbete överlag. Han menar att om man först nekas att köpa ett fordon på grund av 

miljöskäl från staten, men sedan likväl införskaffa samma fordon, på den svenska marknaden, 

men av en privat firma. Sydow svarar med att förklara att de fordon som destruerats varit 

tillverkade under en tid som nu inte uppfyller vare sig miljö- eller säkerhetsmässiga krav och 

säger återigen att de fordon som nu säljs vidare skall uppfylla relevanta svenska miljökrav. 

Han avslutar med att han inte vill att Försvarsmakten skall förknippas med dåliga miljövärden 

genom att olämpligt material kommer ut på marknaden. 115 Något senare dyker en annan 

frågeställning upp, den rör huruvida miljöaspekten förändras när materialen kommer 

utomlands. Moderaten Rolf Gunnarsson har funderingar över de bandvagnar som bland annat 

räddningstjänsten eskat om men inte fått som istället har skickats till Baltikum som bistånd. 

Han finner det också märkligt att miljöaspekten upphör utanför landets gränser och att 

miljöfaran överlag inte är så allvarlig när fordonen bara kommer att köras kanske tio timmar i 

tjänstesyfte. Sydow svarar något flytande på frågan och jag kan inte riktigt uttyda ett rakt 

svar.116 

 

På Utskrotningen.com har miljöargumenteringen i det närmasta vid den här tidpunkten 

uteblivit för att vinklas mot själva försäljningsförfarandet i sig. Possling sammanfattar 

situationen i den tredje och sista ledaren, ”Oförsvarbart”, i 4 Wheel Drive, marsnumret 2002 

av tidningen. Han skriver att ”inga fordon utan katalysator skulle ut på marknaden” men att 
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det sedan blev försäljning vilket resulterade i utebliven miljövinst och att hela den 

ekonomiska profiten gick till det engelska företaget istället.”117  

 

Den 21 mars 2002 sänds det andra debattprogrammet som rör avvecklingen i TV 4s Kalla 

Fakta. Debattprogrammet handlar om hela avvecklingsprocessen men miljöaspekten nämns 

inte alls. Hela programmet är inriktat på frågeställningar om affärsmässigheten i 

avvecklingen. Det näst sista jag hittar om miljöaspekten står att läsa i artikeln ”Övergivna 

kanoner rostar i naturen” i Dagens Nyheter 15 december, 2002.118 DN:s artikel handlar om att 

den krigsmateriel som Leavesley har förvärvat i den första omgången fortfarande står kvar ute 

i naturen vid Bråvalla. Det är ISP119 som satt stopp för exporten av krigsmateriel ut från 

landet. Företaget har hyrt mark av en lantbrukare och ställt upp de hundratals kanoner och 

bandvagnar som inte får exporteras. Norrköping kommuns miljökontor befarar att fordonen är 

på väg att bli en miljöfara, enligt artikeln,  

 

Vi sa ja till uppställningen under förutsättning att det skulle ske en snabb försäljning. I stället 

börjar det handla om långtidsförvaring och det vill vi inte ha säger miljöchef Lennart Forsell i 

Norrköping.120  

 

Håkan Rugland som är che f för krigsförbandsledningens underhållsavdelning menar i artikeln 

att försvaret inte längre har något ansvar för materielen utan det viktiga var att få ut fordonen 

ur förråden. Även projektledaren för avvecklingen på FMV, Hans-Erik Magnusson, blir 

intervjuad. Han menar att försvaret inte har något att göra med vad köparen gör med 

materialet och att inga särskilda krav om förvaring ingick i affären. 121 Under våren dyker det 

upp ytterligare en kritisk miljörelaterad artikel i Norrköpings Tidningar. Den beskriver hur ett 

hundratal motorcyklar rostat sönder i snart två år på F 13s område utanför Norrköping.  

 

Rostigt på F 13 

Hundratalet motorcyklar håller just nu på att rosta sönder och samman ute på F 13. Det är 

armémotorcyklar som köptes i samband med den stora avvecklingen för ett par år sedan. 
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Intresserade veteran-mc-förare har förgäves försökt att få köpa någon av cyklarna. Nu riskerar de 

många motorcyklarna att bli en stor skrothög och läckande oljor och batterisyror en miljöfara.122  

 

Miljöargumenteringen slutar som den började. Nedan följer en kort sammanfattning av 

argumentationen. 

Sammanfattning 

Miljöargumenteringen knyts till slut ihop. De miljöfarliga skrothögarna som Försvarsmakten 

och Åke Jansson först fruktade har nu blivit verklighet och det har skett på egen bakgård i 

egen regi. Genomgående så tror jag att det är Försvarsmaktens trovärdighet i debatten som 

blir lidande. Argumenteringen från opinionens sida känns stringent medan försvaret förändrat 

sin inställning påverkade av diverse faktorer. Det är oklart hur miljöpolicyn egentligen är 

definierad. Det är tydligt hur argumenteringen angående miljön förändrats över perioden jag 

undersökt. Man kan säga att miljöargumenteringen dominerar i första halvan av den mediala 

uppståndelsen för att sedan förskjutas till de ekonomiska aspekterna i avvecklingen.  

 

Sen får man inte glömma att de som figurerar i debatten medverkar med olika bakgrund och 

intressen. De som handlar med överskott till exempel är ju ganska naturligt kritiska till 

destruktionen då det hämmar deras verksamhet. De är näringsidkare och skulle kunna tjäna 

mycket pengar på den materielen som till en början destruerades. Deras argument rörande 

miljön kan i vissa fall därigenom ifrågasättas. Det samma gäller Försvarsmakten med tanke på 

hur försvaret agerat fram till dags dato vad det gäller miljöarbete. Försvaret har tidigare fått 

mycket kritik för exempelvis ammunitionsdumpning i sjöar och för bullerspridning i samband 

med militära flygplatser och stadsövningar med mera. Att miljön helt plötsligt skulle bli 

odiskutabelt ovärderlig är inte speciellt trovärdigt. Jag finner Thomas Posslings 

argumentering mest relevant i sammanhanget. Han har ingen personlig vinning i debatten och 

hans argument ter sig i mångt och mycket mer sansad än de som figurerar på 

Utskrotningen.com.  

 

Det är även intressant att se hur Försvarsmaktens egen press följer upp avvecklingen i precis 

samma anda som organisationen i stort. Det är väl i och för sig inte så märkvärdigt då man 

inte biter den hand som föder en. Värt att notera är även den splittring som verkar råda inom 

organisationen enligt bland annat Utskrotningen.com. 
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Ekonomi, kondition och signaleffektsargumenteringen 

 

Två sidor av samma mynt 

Den ekonomiska aspekten i avvecklingsförfarandet har upprört opinionen. Det råder hårda 

ordalag och bitvis politikerförakt på Utskrotningen.coms forum som citatet nedan antyder.  

 

Omyndigförklara hela j-a regeringen! Ben123 

 

Frågan blir extra känslig för sidans besökare då det rör sig om avveckling av skattefinansierad 

verksamhet. Det problematiska i den här debatten är huruvida man som lekman kan agera 

samhällsekonom. Jag tror att man får se debatten ur två perspektiv, ett privatekonomiskt- och 

ett myndighetsekonomiskt perspektiv. Skillnaden däremellan kan vara stor. Belopp som ur 

ena perspektivet kan te sig stort är ur en annan synvinkel försumbart. Genom att läsa följande 

kapitel med dessa perspektiv i åtanke underlättas förståelsen för respektive aktör. Denna 

problematik kommer jag även att ta upp i analyskapitlet. 

 

Försvaret ett konkursbo 

Citatet nedan är hämtat från Utskrotningen.com. Citatet beskriver Magnus Häggblads 

engagemang för avvecklingen i några rader. 

 

Dvs. alla lastbilar/traktorer/maskiner som stått professionellt lagrade ute i mobförråd, underhållna i 

åratal, pallas ner och slits ut med stora lastmaskiner, som på enklaste sätt föser upp fordonet i fråga 

på lastbilsflak. Den sista turen för går sedan till kontrakterad metallåtervinning för tuggning / 

destruktion. Eventuellt så körs dom större fordonen för egen maskin, dom har trots allt inte mer än 

några hundra mil på mätaren och bör klara den resan bra. … Varför inte sälja ut den materiel som 

är övertalig. I många fall handlar det om entusiastfordon som folk i dagens sverige betalar stora 

pengar för att komma över. Även utomlands finns många intressenter, både i form av samlare och i 

form av bistånd / hjälpverksamhet.124 

 

                                                                 
123 www.utskrotningen.com, 2003-03-23 

124 Ibid. 
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De tidigare tillvägagångssätten att avveckla militärt överskott genom exempelvis lokala 

utförsäljningar visade sig inte gå att genomföra. I en brevintervju med Tommy Westin 

anställd på KRI UH svarar han att det var på grund av de ”drastiskt ökade volymerna”, och 

för att ”säkerställa affärsmässighet och en i alla avseenden kvalitetssäkrad avveckling” som 

gjorde att man beslutade att gå tillväga som man gjorde.125 Han menar även att man överlät 

försäljningsförfarandet till Försvarets materielverk då kunskapen inte fanns inom 

organisationen.  

 

I den komplettering, som jag tidigare tagit upp i miljöargumentkapitlet, som rör tidigare beslut 

avseende avvecklingen av övertaliga fordon126 står att samtliga fordon tillverkade före år 1989 

och även nyare modeller om de anses vara ”olämpliga för försäljning” skall skrotas. Undantag 

till denna regel kan göras om fordonen ”representerar ett väsentligt värde”. Det står även att, 

  
Försäljning och skrotning av fordon genomförs endast undantagsvis under perioden augusti – 

december år 2000. Detta i syfte att kraftsamla tillgängliga resurser, såväl personella som övriga, 

till den prioriterade separationsuppgiften inför övertagande av civilt avvecklingskonsortium. 127  

 

Possling refererar till kompletteringen ovan i hans andra ledare ”Ren illvilja”, 

 

Hur prioriterades den uppgiften? Vilka fordon blev kvar till det civila konsortiet? En knapp vecka 

efter kompletteringsbrevet skrevs stod de första bilarna hos Stena. Så var det med den 

kraftsamlingen.128  

 

I samma ledare skriver han om den presskonferens som han närvarade vid då Försvarsmakten 

informerade om avvecklingsarbetet. Han menar att Försvarsmaktens argument inte håller för 

en närmare prövning och frågar sig, 

 

Hur tusan kan brigadgeneral Åke Jansson vara stolt över vad han åstadkommit? Hur orkar han 

klistra på ett leende när han summerar vansinnet? Vad är det försvarsledningen egentligen försöker 

dölja? 129 

 

                                                                 
125 Westin, Tommy, Svar på frågor från Melker Magnusson, Försvarsmakten, Högkvarteret, 14 840: 605 47, 2003-02-11 

126 Person, Bengt, 14 500: 689 26, 2000-08-15 

127 Ibid. 

128 4 Wheel Drive, Ren illvilja, nummer 12 2000 

129 Ibid. 



 46 

I den tidigare ledaren ”Nionde Kompaniet”130 misstänker han att destruktionen av fordon är 

en metod för att ”täcka spåren av gamla oförätter”. Han menar att Försvarsmakten har haft 

bristande kontroll på de tidigare utrangeringarna och att destruktionen skulle underlätta en 

kommande inventering. Han skriver även att ”förfarandet är skandal – ett oförsvarbart slöseri 

med resurser och ren kapitalförstöring”.131 

 

I Arménytts ledare ”Entusiasten och generalen” signerad Sven-Erik Haglund står att den 

övertaliga vagnparken försvaret förrådshåller kostar ”häpnadsväckande” tio miljoner i 

månaden i enbart lagringskostnader.132 En summa som nämns i olika versioner och 

sammanhang. I ett senare nummer av Försvaretsforum kostar avvecklingen två miljoner om 

dagen och att den totala mängd övertalig materiel Försvarsmakten hållet i lager kostar 400 

miljoner om året.133 I samma artikel blir Thomas Johansson intervjuad. Han anser att det är 

viktigt att genomföra uppgiften snabbt för att undslippa ytterligare lagerkostnader. Att sälja 

till privatpersoner menar han skulle ta för lång tid och att då även konsumentköplagen skulle 

träda i kraft vilket resulterar i att det blir omöjligt att sälja överskottet i befintligt skick, då 

man vid så stora kvantiteter räknas som ett företag rent juridiskt. ”Försäljningsvinsten är inte 

avgörande, utan hur snabbt vi kan bli av med materielen. Det är där det finns pengar att 

spara”, säger Johansson i artikeln. 134 I Folkhemmet på TV 3 får överskottshandlaren Hubert 

Ankarcrona komma till tals vad det gäller det ekonomiska i avvecklingsarbetet. Han liknar 

Försvarsmakten vid ett konkursbo. 

 

Försvaret är ju som ett konkursbo va. Om konkursförvaltaren säger så här ”Nu tar jag och skrotar 

allt det här det är nog inte bra grejor det här” då skulle ju han åka i fängelse. En konkursförvaltare 

måste ju sälja allt som finns i boet till bästa pris om det är lagligt tillåtet. Jamen jag menar så 

fungerar ju allting.135 

 

I debattpanelen på Folkhemmet menar Åke Jansson att det inte är så lätt att sälja materielen. 

Han menar att en försäljning kräver mycket förberedelser, ”det ska ordnas med försäljning, 

det ska skötas anbud, grejorna ska flyttas och göras attraktiva…” varefter han blir avbruten av 

Aschberg. Roger Pettersson,överskottshandlare, menar att det vore bättre att anordna lokala 

                                                                 
130 4 Wheel Drive, Nionde kompaniet, nummer 11 2000 

131 Ibid. 

132 Arménytt, Entusiasten och generalen, nummer 4 2000 

133 Försvarets Forum, Avvecklingen kostar två miljoner om dagen, nummer 2 2002, Vimmerby 

134 Ibid. 

135 Folkhemmet, TV 3, 2000-11-16 
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auktioner istället fö r att kosta på transporter över hela landet efter vilket Possling hävdar att 

man lätt skulle kunna sälja femhundra Valpar a 10 000 sek styck med ett enda 

telefonsamtal. 136  

 

Bristande intresse och hur mycket är ett fordon egentligen värt 

I nummer två av FMV-aktuellt 2001 berättar Hans-Erik Magnusson projektledare för 

avvecklingen på FMV, som jag tidigare tagit upp i kapitlet ”Försvarets omstrukturering”, att 

marknaden för överskottet är för liten i Sverige och att man borde gå ut med materielen på 

den internationella marknaden. 137 Det var också det man gjorde när det engelska företaget 

sedermera köpte den första stora försäljningsomgången. I TV 4s Kalla Fakta intervjuas den 

Leavesleyanställde Mike Brown och han menar att "efterfrågan varit enorm från den svenska 

allmänheten på den här utrustningen”. 138 ATL tillika Utskrotningen.com har ett flertal 

reportage och insändare som handlar om huruvida materielen är eftertraktad eller inte baserad 

på hur välbesökta auktionerna varit. ATL har varit med på den första auktioneringen i 

Norrköping som Leavesley anordnade vilket det skrivs om i artikeln ”Auktionshelg slog alla 

prognoser.”139 Där kan man läsa hur 5 000 besökare kom för att bland annat bjuda på 

traktorerna som auktionerades ut,  

 
Det kom 5 000 personer och hela området kryllade av folk, säger Folke Petterson som höll i 

klubban. Hamnområdet var proppfullt med bilar och det gick knappt att ta sig fram på 

auktionsplatsen. Man blev tvungen skjuta upp starten en halvtimme för att hinna registrera alla 

som skulle handla på kredit.140  

 

Totalt såldes överskott för 5,5 miljoner enligt tidningen som tidigare via nätversionen berättat 

att det som auktionerades ut motsvarade 10 % av den mängd överskott företaget totalt köpt i 

första försäljningsomgången. 141 Även på Utskrotningen.com skrivs det om hur stort intresset 

för överskottsmaterialen har varit vid auktionerna. Den anonyme insändarskribenten 

uppskattade antalet besökare till minst ett tusental. 142 

                                                                 
136 Folkhemmet, TV 3, 2000-11-16 

137 FMV-Aktuellt, Sälj hela rasket, nummer 2 2001 

138 Kalla Fakta, TV 4, 2002-03-21 

139 ATL, Auktionshelg slog alla prognoser, nummer 13 2002 

140 Ibid. 

141 www.atl.nu/pub/hpsart.hbs?avd=nyheter&artid=2148071 , 2003-03-06 

142 www.utskrotningen.com,  
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Materielens kondition 

I vilket skick har då den destruerade och försålda materielen varit i? Jag har redan varit inne 

på detta ämne med tanke på exempelvis Leavesleys beskrivning av materielen de förvärvat på 

företagets hemsida. De citat och den text jag nu kommer att referera till härrör inte i någon 

speciell kronologisk ordning. Texterna och citaten i sig refererar även till olika typer av 

materiel så som exempelvis fordon och mjuk-materiel så som personlig utrustning med mera. 

Detta har jag inte sett som något problem då uppfattningen, oavsett av vad Försvarsmakten 

destruerat, genererar en signaleffekt till medborgaren tillika entusiasten.  

 

Uppgifterna i den media jag valt att undersöka varierar. I debattprogrammet Folkhemmet 

introduceras kvällens ämne av Robert Aschberg. Han berättar att Försvarsmakten ”förstör 

fullt fungerande” lantbruksmaskiner, elverk, lastbilar och motorsågar med mera.143 I Kalla 

Fakta nämns även utrustningens skick ett flertal gånger. Stig Hedmark som är förrådsman 

finner det märkligt att materielen inte är värd något nu då den var ”väldigt värdefull” tidigare. 

Speakerrösten som leder programmet refererar till diverse materiel att ”tillverkningsåren 

varierar men mycket är i gott skick” och något senare att mycket av materielen är i ”brukbart 

skick en del aldrig använt” och refererar då till diverse personlig utrustning.144 Senare i 

programmet intervjuas den Leavesleyanställde Mike Brown om vad materielen företaget köpt 

kan tänka sig vara värt på marknaden. 

 

Det här är en bandvagn 206 (…) Jag skulle tro att priserna ligger mellan 9 000 och 16 000 pund 

styck. Det här är cementblandare. De verkar vara i mycket väldigt bra skick. De kanske går för 1 

500 – 2 000 pund styck. Det här är en Volvo 650 (traktor). Just den här har bara använts i 600 

timmar. 145 

 

Leavesley ger även på sin hemsida en beskrivning av överskottets kondition vilket jag tog upp 

i kapitlet ”Prisbild på fordon idag”. I SVT:s Trafikmagasinet refereras fordonens skick av 

reportern till att ha varit ”rätt risiga” medan det funnits Valpar som bara hade haft några 

hundra mil på mätarna som destruerats. När sedan en entusiast intervjuas menar han att många 

                                                                 
143 Folkhemmet, TV 3, 2000-11-16 

144 Kalla Fakta, TV 4, 2002-03-21 

145 Ibid. 
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av fordonen varit ”väldigt fina”.146 I första informationstillfället i riksdagen trycker Sydow på 

att huvuddelen av fordonen är mycket ”slitna” och att om en försäljning skulle ske borde en 

kontrollbesiktning genomföras och att det skulle vara en alltför komplicerad procedur att dra 

igång. 147  

 

Häggblad har på sin sida sammanställt bilder på fordonen från bland annat Bråvalla. Bilderna 

är högupplösta och tydliga vilket göra att konditionen på fordonen kan skönjas relativt bra. 

Jag har även själv besökt Bråvalla i studiesyfte och tittat på materielen vilket enligt min 

bedömning överensstämmer med intrycket från bilderna presenterade på hemsidan. De flesta 

fordonen var i ett vad man skulle kunna betrakta som mycket bra skick med tanke på 

fordonens ålder och användningsområde. Vissa av bilarna hade endast gått några hundra mil 

medan entreprenadfordonen var betydligt mer använda. Generellt var standarden alltså 

mycket hög vilket också har visat sig genom grossisternas prissättning på materielen. 

 

Häggblad har även lagt upp bilder från en tidigare destruktion av äldre lastbilar. Bilderna är 

något mindre men avslöjar att de äldre fordonen är hårdare åtgångna än de uppställda på 

Bråvalla. Här kan man anta att de första fordonen som destruerades kanske var i liknande 

skick då de brukats längre. I insändaren som beskriver den första auktionen som jag tidigare 

tagit upp, bedömer skribenten att priserna för de traktorer som såldes var representativa för 

vad de kostar på den privata marknaden. 148 Efter att själv ha jämfört materielen som såldes till 

svenska grossister från Bråvalla kontra de resterande som gick på auktion var skillnaden i 

skick väsentlig. De fordon som avyttrades av Leavesley till de större uppköparna var i 

betydligt bättre kondition än de på auktionen vilket också kan skönjas i den anonyme 

skribentens auktionsrapport. Han skriver att några köpare var missnöjda med en genomrostad 

bil de nyss köpt.149 I Janssons ”Sammanfattning av FM miljökrav i samband med avveckling 

av förnödenheter”, som jag tidigare nämnt ibland annat i miljöargumenteringen nämns att de 

”ålderstigna förnödenheterna är i många fall litet använda och fullt brukbara”150 samt att man 

i FMV-aktuellt förklarar att ”… en stor mängd av överskottet är helt nytt – material som aldrig 

har använts, så har man konstaterat att försäljning är ett bättre alternativ än skrotning.”151  

                                                                 
146 Trafikmagasinet, SVT 1, 2001-10-16 

147 Snabbprotokoll 2000/01:28 

148 www.utskrotningen.com, 2003-03-10 

149 Ibid. 

150 Jansson, 24 100: 613 12, 2001-06-14 

151 FMV-Aktuellt, Sälj hela rasket, nummer 2 2001 
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Signaleffekt 

Den ekonomiska argumentationen är relativt bred innehållsmässigt sett. Jag har i kommande 

stycke även undersökt hur aktörerna ser på signaleffekten av att Försvarsmakten är en 

skattefinansierad verksamhet. I den andra frågestunden i riksdagen är det betydligt fler frågor 

som avser försäljningsförfarandet. Moderaten Anders G Högmark har en åsikt angående 

signaleffekten som avvecklingen sänder till skattebetalarna. 

 

Å ena sidan har Försvarsmakten ett klart motiv utifrån kostnadsaspekterna att reducera 

kostnaderna. Men å andra sidan har de stora värden som inte har något större värde för 

Försvarsmakten ett bettydligt större värde hos andra användare. Finns det ett grundläggande 

systemfel som gör att man har svårt att på olika sätt mäta kostnadsreduktioner mot de intäkter som 

andra aktörer kan ha? … Jag tror att det har en utomordentlig felaktig signalverkan till de svenska 

medborgarna, skattebetalarna, att man kan förvalta värden – jag sade inte kontanter – på detta sätt. 

… Signaleffekten mot skattebetalarna är nu mycket allvarlig.152  

 

Sydow svarar med att Riksdagens revisorer (Den är alltså den granskning som offentliggörs 

under våren 2003) ämnar att göra en granskning av avvecklingen, vilket han välkomnar och 

menar att:  

 
Vi vill göra det med så bra ekonomi som möjligt. Det är utgångspunkten, och det har gjort att 

myndigheterna har avrått från att sälja materiel direkt från myndigheten till enskilda kunder.153 

 

På forumet på Utskrotningen.com råder olika uppfattningar om vad som är god ekonomi. 

Tonen är som sagt bitvis hätsk och häcklande men man återfinner dock sansade och tänkvärda 

åsikter som från Johan Leire, 

 

Jag tycker att det är sorgligt att se sådan omfattning av kapitalförstöring som när man sälja 

objekten varförsig och därmed få in mer pengar till statskassan som ju alla vet är tämligen tom! Är 

själv inom maskinsektorn och mkt intresserad. Jag vet värdet på maskiner med låga timmar på 

mätaren dvs de är mycket lättsålda.154 

 

Hubert Ankarcrona som medverkat i TV 3s Folkhemmet har även varit en flitig skribent på 

forumet och har skrivit ett flertal av insändarna där. De flesta är långa, utförliga och handlar 
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om den ekonomiska aspekten. Detta inlägg skrevs precis när det stod klart att Leavesley bjudit 

högsta pris på den första försäljningsomgången. 

 
Alla vinster av försäljningen från vinnande företag stannar nu i England samt att en mängd 

materiel troligen säljs utomlands och inkomsten av materielen under livstiden stannar i det land 

den då finns i, frågan är om Sverige som samhälle har vunnit eller förlorat.155 

 

Ett något tidigare inlägg signerat Thomas Näsström beskriver dennes syn på avvecklingen. 

 

Hela historien om utskrotningen är helt bisarr och vittnar om ett vårdlöst handhavande av 

skattemedel som knappast torde vara särskilt väl förankrat hos den svenska befolkningen. Å andra 

sidan har väl inte hanteringen av tillgängliga resurser varit det svenska försvarets starka sida?! Om 

det nu är så besvärligt med upphandling etc, varför inte låta någon göra det på kommission? Om 

den personen i sin tur gör sig en rejäl hacka är väl av underordad betydelse, jag är övertygad om 

att det ändå skulle vara ekonomiskt mer lönsamt samtidigt som dessa fordon skulle bevaras!156 

 

I Kalla Fakta debatteras den ekonomiska aspekten flitigt. Moderaten Anders G Högmark som 

figurerat i riksdagsutfrågningen den 14 mars 2002 intervjuas i TV 4s Kalla Fakta. Han ger 

Försvarsmakten stark kritik. Högmark menar att det inte funnits någon ”helhetsbedömning” i 

avvecklingen och att man vägt kostnader och intäkter mot varandra och sett var man gjort den 

bästa affären totalt sett. Att exempelvis låta vissa organisationer få ta del av den numera 

destruerade materielen hade gjort ”folkhushållet” mer nytta totalt sett.157 Björn von Sydow 

och Thomas Johansson håller inte med Högmark. Johansson menar att man fått mest för 

skattepengarna genom att få ut materielen ut ur förråden så fort som möjligt och Sydow litar 

på att Försvarsmakten har varit tvungna att agera ”affärsmässigt”. Thomas Johansson 

förklarar i intervjun hur man kan se på avvecklingen i ett större perspektiv,158 

 
Vi har lyckats behålla freden under perioden, vi har inte blivit indragen i någon konflikt och när 

man nu skrotar materielen tycker jag att man kan som skattebetalare säga att ja den där betalade 

jag en gång och vi slapp att använda den. Det är jättebra.159  

 

                                                                 
155 www.utskrotningen.com, 2003-03-11 

156 Ibid. 

157 Kalla Fakta, TV 4, 2002-03-21 

158 Ibid. 

159 Ibid. 



 52 

Sammanfattning 

I denna argumentering finns en viss problematik. Det är att ingen egentligen vet i vilken 

kondition och i vilket skick materielen har varit i. Det råder delade uppfattningar från både 

opinionen och Försvarsmakten. Många av de argument som ges i debatten kan te sig en aning 

grundlösa. Jag tänker då på att man från Försvarsmakten har olika uppfattning om vad som 

finns i förråden och att opinionen har svårt att se att skicket på fordon kan variera. De två 

perspektiven jag skrev om i inledningen av detta kapitel är även de en källa till förvirring. För 

att förstå de komplicerade samhällsekonomiska perspektiven behövs kanske en omfattande 

bakgrundskunskap. Jag finner det naivt att tro att Försvarsmakten endast agerar utifrån ett 

ekonomiskt vårdslöst perspektiv. Jag tror snarare att det är Försvarsmaktens budgetkontext 

som är källan till de missförstånd och oförståelse parterna emellan men det återknyter jag till i 

analysen. 

 

Det jag finner allvarligt är signaleffekten som gått ut till allmänheten. Även om det inte blivit 

den ”folkstorm” man ibland återfinner i media med staten inblandad i tror jag det här har 

skadat Försvarsmaktens rykte om än kortvarigt. Jag finner det intressant att sätta in den här 

debatten i en annan skattefinansierad verksamhet som exempelvis sjukvården, då tror jag att 

reaktionerna blivit annorlunda. 

 

Bistånd och gåvoargumenteringen 

Tänk vilken nytta en i princip skottsäker/underhållsfri lastbil skulle kunna göra i ett u-land tex.160 

 

Det här skriver Häggblad som bildtext till några foton på äldre lastbilar i väntan på 

destruktion. Även andra inlägg på forumet pekar på vikten av bistånd till olika krigshärdar 

och olycksdrabbade områden runt om i världen. Men det är inte bara utomlands som fordonen 

behövs enligt debatten. Även inom landet behövs det diverse fordon till bland annat 

räddningstjänsten i vissa kommuner. Kalla Fakta ägnar en hel del av programmet rörande den 

problematiken. Speakerrösten berättar hur diverse organisationer, som Scoutrörelsen, fick 

utskickat listor på vad som fanns i de mobiliseringsförråd som skulle avvecklas för att de 

skulle kunna få chans att ta del av materielen innan den destruerades. Programmet ger 

exempel på scouternas lista där det görs en lång uppräkning på önskat överskott så som 

stövlar, vantar, tält med mera. Speakerrösten fortsätter med att berätta att besvikelsen blev 
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stor när de endast tilldelades en tiondel av den önskade materielen. Thomas Johansson som 

senare i programmet blir intervjuad förklarar anledningen,  

 
Om nu en förening nu vill ha tio kompasser, några toppluvor och några kåsor och vi inte har dem 

på ett ställe och vi ska åka runt och hämta detta. Lägger vi på transportkostnader, 

personalkostnader med mera så blev det kollosalt dyra kompasser.161  

 

Rikard Bengtsson från scoutrörelsen förklarar att de själva tagit på sig att hämta materielen 

från uppsamlingsplatserna runt om i landet och själva ordnat med magasinering och 

distribution till scoutkårerna runt om i landet. Även de kommunala räddningstjänsterna hade 

fått listor på vad de skulle kunna få ta del av ur förråden. Speakerrösten berättar om pumpar, 

domkrafter, bårar och pumpaggregat för bensin och diesel med mera. Jan Fransson som är 

räddningschef i Sorsele berättar att det inte blev någonting med övertagandet av materielen då 

”regeringen sa nej”. 162 Anledningen enligt speakerrösten tycks vara av konkurrensskäl då man 

skulle störa verksamheten för de företag som nytillverkar just den materiel som skulle skänkas 

som gåvor. I riksdagens frågestund från 14 mars, 2002 förklarar Björn von Sydow att 

konsumenter intresserade av överskottet kommer att kunna handla på auktion som anordnas 

av det engelska företaget Leavesley. 163 I inledningen betonar dock Sydow att man bland annat 

skänkt motsvarande 488 fullastade långtradare med mängdmateriel till Estland, Lettland och 

Litauen sedan augusti 2000 och att Svenska Kraftnät fått sig bandvagnar till skänks för att 

klara elförsörjningsproblem vid snöoväder.164 Bandvagnsöverföringen av 165 stycken fordon 

tas även upp på Utskrotningen.com genom en inskannad artikel från okänd tidning. 165  

 

I den första frågesunden den 16 november 2000 berättar Sydow vad Försvarsmakten får göra 

med överskottet.  

 

Regeringen har bemyndigat Försvarsmakten att hantera förfrågningar från olika 

biståndsorganisationer om materiel för humanitärt bistånd. Organisationer som Svenska 

Missionsförbundet, Frälsningsarmén och Hoppets Stjärna har fått ansökningar beviljade för detta 

ända mål. (…) Försvarsmakten har rätt att skänka materiel till andra statliga myndigheter och till 

                                                                                                                                                                                                           
160 www.utskrotningen.com, 2 003-03-12 

161 Kalla Fakta, TV 4, 2002-03-21 

162 Ibid. 

163 Snabbprotokoll 2001/02:82. 

164 Ibid. 

165 www.utkskrotningen.com, 2003-03-12 
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rikstäckande organisationer med barn- och ungdomsverksamhet eller organisationer med frivilligt 

socialt arbete på programmet.166  

 

Han fortsätter sedan med att trycka på problemen kring hanteringen av att hämta ut materiel 

ur förråden vilket gjort att myndigheten beslutat att det inte skall skänkas något materiel till 

privatpersoner. Han ger även exempel på hur många delar och tillbehör en stridsvagn totalt 

består av vilket rör sig om flera tusen artiklar.167  

 

I Kalla Fakta får vi även se hur en sopbil fylld med kläder och filtar töms i en 

förbränningsanläggning.168 

Sammanfattning 

Problematiken ligger alltså i olika uppfattningar om vad som har och inte har skänkts bort. 

Här ser vi hur man helt och hållet diskuterar samma saker fast på olika nivåer. Opinionen vill 

att fordon med mera skall skänkas till organisationer medan Försvarsmakten säger sig redan 

ha skänkt ansenliga mängder materiel till diverse organisationer. Det som är märkligt är hur 

direktiven förändrades från de ursprungliga vad det gällde gåvoförordningen. Att gåvorna 

skulle vara olämpliga ur konkurrenssynpunkt är ett argument jag valt att undersöka djupare. 

Det visade sig vara allt för komplicerad och tidskrävande procedur att sätta sig in i de lagar 

och regler som styr konkurrens. Problematiken ligger antagligen även här som i många andra 

exempel ur undersökningen i det myndighetsekonomiska perspektivet. Kan det vara så att det 

är för dyrt att skänka material på grund av de tillkommande omkostnader det tillför? Vad är 

mest samhällsekonomiskt riktigt, att skänka statligt förvärvad materiel till kommunal 

verksamhet på bekostnad av privat företagskonkurrens eller låta kommuner köpa kostsam 

nymateriel av företag på orten men då på bekostnad av skatteintäkter? 

 

                                                                 
166 Snabbprotokoll 2000/01:28. 8  

167 Ibid. 

168 Kalla Fakta, TV 4, 2002-03-21 
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5. Analys 

 

Min analys kommer att bestå av en kort repetition av analysmodellen jag använt och mitt 

tillvägagångssätt. Därefter följer en allmän genomgång av hur aktörerna argumenterar, därpå 

en djupare analys. Jag har inte använt mig av någon speciell inbördes ordning för 

argumenteringen i analysen utan försökt att få texten och argumenten att flyta innehållmässigt 

sätt.  

 

Hur använder jag analysmodellen 

Jag kommer här återge  Faircloughs tredimensionella diskursanalytiska modell. För att 

förenkla läsningen och förståelsen för hur jag analyserat, sätter jag in mina egna begrepp i 

rutorna.  

 

Figur 4. Egenadapterad analysmodell 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dessa tre ramar påverkar enligt Fairclough direkt eller indirekt varandra. Genom att använda 

denna modell förtydligas aktörernas drivkraft och mål med argumenteringen.  

 

Hur argumenterar aktörerna 

Magnus Häggblad beskriver i telefonintervjun hur han uppfattat argumenteringen från Björn 

von Sydow, 

 

Kontext och yttre faktorer 

Aktör 

Argumentation 
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Jag satt i över två timmar och tittade på Björn von Sydow säga samma sak på många olika sätt i 

utfrågningen. Rätt fascinerade faktiskt. Då fick man det egentligen svart på vitt. Det här är kört, 

det finns inget mer att göra.169 

 

När jag undersökt materialet från respektive aktör slår det mig att de olika parterna 

argumenterar förbi varandra. Det är mycket sällan de möts och finner förståelse i något 

avseende. Det hela tycks vara en fruktlös ordväxling som inte leder någonstans då 

argumentationen binds kring förkunskap och kontext. 

 

För att förtydliga problematiken använder jag Faircloughs tredimensionella modell. Genom 

att sätta in respektive aktörs argument i ramarna och studera dem utåt i modellen blir 

argumentationen och dess bakomliggande orsaker tydlig. Modellen hjälper till att få förståelse 

för hur argumenten byggts upp och vad de grundas på. Genom att använda Faircloughs 

modell kan man även jämföra argumentationen aktörerna emellan och därigenom se vilka 

argument som används för att föra aktörens talan. 

 

Jag använder Försvarsmaktens miljöargumentering som första exempel. Jag sätter exempelvis 

argumentet att miljöfarlig materiel inte får komma ut på marknaden i den innersta ramen, i 

modellrutan utanför sätts då Åke Jansson som ansvarig för avvecklingsarbetet och i den tredje 

och yttersta ramen finns de regelverk och lagar som Försvarsmakten har fått i uppgift att rätta 

sig efter. Detta innebära att den yttre ramen direkt påverkar den inre som i det här fallet är 

Janson och som i sin tur sätter argumentet i den innersta ramen. Vi ser tydligt hur den yttre 

ramen påverkar vad som sägs i den innersta av personen i mellanramen. För att berättiga 

argumentationen används även andra argument för att påvisa det ursprungliga resonemanget. 

Jag kommer att ge exempel på hur det ser ut i den djupare analysen av argumentationen i 

kommande stycken. Samma modell använder jag i opinionens argumentation.  

 

Intressant är att aktörerna på många punkter kommer överens i argumenteringen. Vad det 

gäller miljöargumenten är Possling, bilentusiasten i Trafikmagasinet, Anna Jonsson, 

politikerna och Försvarsmaktens representanter överens. Alla håller med om att miljön är 

viktig och att man bör arbeta effektivt för att minska miljöåverkan. Men argumenteringen är 

olika då tillvägagångssättet för att uppnå miljövinst oftast går helt tvärt emot den andra 

aktörens tillvägagångssätt för att nå samma positiva vinst. 

                                                                 
169 Häggblad Magnus, Telefonintervju, 2002-11-28 
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Possling vill till exempel byta ut den nuvarande entusiastvagnparken bestående av äldre 

motorer av miljöskäl medan Jansson enligt gällande miljöföreskrifter från Försvarsmakten vill 

destruera dem så att fler miljöovänliga motorer inte kommer ut på marknaden. 

 

Vad det gäller fordonens ålder kopplat till olika grad av miljöpåverkan verkar det finnas 

frågetecken. Efter några informella samtal med ingenjörer på Volvo i Göteborg svarar de att 

man omöjligt kan säga att de fordon som destruerades i inledningsfasen av avvecklingsarbetet 

skulle ligga miljön mer till last än de som senare såldes. Det som gäller generellt är att en 

äldre modell av motor är smutsigare än en nyare version om än i liten utsträckning. Skillnaden 

blir dock avsevärd om den är katalysatorrenad vilket infördes som standard i slutet av 

åttiotalet. Vad det gäller motorer av samma sort är det den som är minst sliten som påverkar 

miljön minst.  

 

Försvarsmakten använder sig av argumentet att om det finns ekonomiskt värde på materielen 

kan man göra undantag. Men eftersom det bevisligen finns ett ”väsentligt värde” enligt 

Internetbaserade annonssidor, MFHF 170 och Swedenoffroad171 på exempelvis Valpen och 

bandvagnarna går argumentationen inte riktigt ihop då motorerna i stort sätt är lika smutsiga 

som på dem som sedermera såldes. Enligt de uppgifter som gått ut, verkar de destruerade 

fordonen varit i gott skick oavsett vad som sägs av Försvarsmakten. Det verkar också vara en 

allmän uppfattning hos opinionen att fordonen varit i mycket gott skick. Denna kontext gör 

opinionens argumentering rimlig.  

 

Om man använder sig av Fairclough igen så ser man tydligt hur opinionens yttre ”sociala 

praktik” relaterar till den uppfattning man fått från media vad det anbelangar fordonens 

kondition och ytterst av allt är kontextkunskaperna om att en nyare motor är miljövänligare än 

en sliten.  

 

Att parterna kommunicerar förbi varandra är en orsak till en irritation som genomsyrar 

diskursen. När Jansson menar att fordonen som skulle komma ut på marknaden endast har en 

långsam framtid som rostobjekt i någon skogdunge, blir givetvis vilken seriös bilentusiast 

som helst upprörd. Dessa olycksamma uttalanden eller så som uttalandena presenterats i 

                                                                 
170 www.mfhf.nu, 2003-03-27 

171 www.swedenoffroad.co m, 2003-03-27 
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redigerad form späder med största sannolikhet på det politiker- och myndighetsförakt som 

genomsyrar debatten. De inlägg som skett på hemsidans forum tycks vittna om det. Tonen är 

ofta grov och personangrepp är inte ovanliga. Det är den anonyma formen som gör det möjligt 

att göra sådana påhopp.  

 

Textdebatten som rör Posslings andra ledare är intressant då språkbruket från 

Försvarsmaktens sida ter sig likartad opinionens argumentation. Haglunds ledare i Arménytt 

kan i och för sig vara ett stilistiskt svar med den ton Possling själv använt i sina ledare. Det 

som gör det intressant är att Försvarsmaktens argumentering får en annan ton i och med 

Haglunds ledare. Denna ton gör enligt mig Försvarsmaktens argumentation mer förståelig och 

jordnära än vad som är brukligt från deras sida. Tonen är enkel och rak vilket gör att den 

påverkar och väcker mer känslor än vad de beslutsfattande personernas argumentering gör. 

Som exempel kan nämnas den anställdes svarsinsändare i stycket nedan.  

 

Haglunds ledare läses av en anställd vid Försvarsmakten som sänder in sin kritiska insändare 

riktad mot Haglund till Utskrotning.com De som är och har varit anställda inom 

Försvarsmakten har enlig min analysmodell ett annat förhållningsätt till diskursen. Den yttre 

ramen i Faircloughs modell ter sig i deras fall vara hela personens yrkesliv. Detta tycker jag 

mycket tydligt framgår av läsningen av Grezelius inlägg. Ett helt yrkesliv har lagts på att hålla 

Kronans material vid god vigör och i funktionsdugligt skick. Det är lätt att förstå den känsla 

som väcks när de anställda får höra att det de vårdat i åratal helt plötsligt inte är någonting 

värt och av ekonomiska- och miljömässiga skäl bör destrueras.  

 

Det råder delade meningar om huruvida försvarets anställda ställer sig bakom ledningens 

arbete och tillvägagångssätt med avvecklingen av överskott. Thomas Johansson menar i 

intervjun att Försvarsmakten är en stor organisation som sysselsätter ungefär 20 000 personer 

och det vore underligt om alla delade en odelad positiv inställning till omorganisationen. Han 

menar dock att de allra flesta inom Försvarsmakten tycker att avvecklingen utförts på ett bra 

sätt.172 Possling däremot hävdar i dennes andra ledare att ”det ringer upprörda förbandschefer 

till redaktionen varje dag”173 och Häggblad berättar i intervjun att många av de rykten han tar 

del av kommer från av varandra oberoende källor inom försvaret.  

 

                                                                 
172 Johansson, Thomas, Telefonintervju, 2003-01-31 

173 4 Wheel Drive, Ren illvilja, nummer 12 2000 
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Det är liksom lite hemligt. Det är ett bryderi för mig om allt går rätt till, vad är det då att oroa sig 

över? Men det är tydligen många som känner sig lite osäkra om vad som händer om dem kommer 

ut med för mycket information.174 

 

Vid vissa punkter tycks även argumentationen gå i stå vad det gäller argumenteringen i 

riksdagen. Sydow må inte ha med avvecklingen personligen att göra om än han är ytterst 

ansvarig, utan har antagligen fått situationen berättad för sig av de ansvariga från 

avvecklingssektionen. Detta kanske gör hans svar något svävande och refereringen till de 

ursprungliga direktiven upprepande. Kan det vara brist på information som göra att 

argumentationen inte kommer någon vart vad det gäller den andra utfrågningen där Sydow 

inte finner något svar på huruvida fordonen blir mindre miljöfarliga om de verkar utanför 

landets gränser.175 Han fortsätter med att berätta att de fordon som sedan skall säljas inom 

landet skall ha erforderlig utrustning för avgasrening och uppfylla säkerhetsföreskrifter som 

gäller i Sverige. Detta löfte har inte infriats och är i grund och botten en försäkran gripen ur 

luften då ingen återförsäljare skulle kunna sälja vidare fordon med så många kostsamma 

modifieringar på varje enhet.  

 

Problemet i den här frågan tror jag ligger i kommunikationen. Huruvida det endast rör sig om 

ett ”särintresse” med några tusen insamlade kritiska röster tror jag att Försvarsmakten kunnat 

argumentera för sin sak på flera sätt utöver deras egen hemsida. Desto mindre information 

som kommer ut från berörd myndighet resulterar i ökad ryktesspridning och ickeförståelse för 

verksamheten och dess uppgift.  

 

Sedan kan man fundera över hur mycket den här debatten egentligen har betytt för den 

allmänna uppfattningen om Försvarsmakten. I dagens journalistiskt mediebrusande samhälle 

glöms diskussioner som till synes varit hårda snabbare än vad man tror. Kontroverserna 

ersätts med något som ter sig än mer kontroversiellt och gamla diskurser glöms. Jag menar, 

trots det, att det borde ligga i varje skattefinansierad myndighet eller verksamhets intresse att 

vara tydliga och förklara hur man arbetar och går tillväga. Eftersom informationen på 

försvarets hemsida varit mycket knapphänt vad det gäller problematiken i avvecklingen, har 

man säkerligen som intresserad fått söka sig till exempelvis den mer spekulativa och ensidigt 

vinklade Utskrotningen.com.  
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Något som är tydligt i min undersökning är på vilket sätt aktörerna argumenterar. 

Försvarsmakten använder sig mycket av siffror. Nedan förklarar Sydow som exempel 

problematiken med att sortera ut materiel vilket skulle kunna skänkas bort. 

 
Mina medarbetare har informerat mig om att en gammal stridsvagn innehåller nästan 13 000 

materielobjekt, varav 8 000 är anpassade enbart till just denna stridsvagn. Övriga 5 000 objekt går 

att använda till andra system inom Försvarsmakten av vilka inte alla ska skrotas. Jag ber 

riksdagsledamöterna tänka på att dessa objekt i olika volymer finns i förråd på 6 000 platser 

runtom i vårt avlånga land.176  

 

Medan Sydow för sin argumentation med hjälp av siffror har skribenterna på 

Utskrotningen.com i de flesta fall en helt annan argumenteringstaktik. De använder sig av 

förnuftsbegrepp och grova förolämpningar ofta riktade mot staten och politiker. Entusiasterna 

försöker även att tydliggöra problematiken på enklare sätt. De använder sig av liknelser som 

exempelvis Hubert Ankarcrona i TV 3s Folkhemmet som jag tidigare tagit upp,  

 
Försvaret är ju som ett konkursbo va. Om konkursförvaltaren säger så här ”Nu tar jag och skrotar 

allt det här det är nog inte bra grejor det här” då skulle ju han åka i fängelse. En konkursförvaltare 

måste ju sälja allt  som finns i boet till bästa pris om det är lagligt tillåtet. Jamen jag menar så 

fungerar ju allting.177  

 

Detta gör att entusiasternas argument i längden blir mer lättförståeliga än Försvarsmaktens 

sifferexercis. Genom att använda siffror intar Försvarsmakten ett ovanifrån perspektiv i 

debatten vilket utestänger den allmänne läsaren medan den enkla liknelseargumentationen för 

ner diskursen på ett för läsaren mer lättförståeligt plan. 

 

Vad kan man då hitta för likheter i argumentationen aktörerna emellan? Det som är 

anmärkningsvärt är att syftet med argumentationen är snarlik då man i aktörerna använder 

samma argument men till olika syften. Annars råder där även samförstånd för frågan i stort. 

Jag har exempelvis inte funnit några argument för att man inte skall omorganisera försvaret 

förutom något mindre seriöst inlägg på Utskrotningen.coms hemsida. Ingen av entusiasterna 

motsätter sig alltså omstruktureringen eller avvecklingen i stort. Aktörerna är alltså generellt 
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överens i den övergripande problematiken men åsikterna går isär vad det gäller 

tillvägagångssätt. Något jag finner anmärkningsvärt är att ingen argumenterat kring det etiska 

i huruvida man sålt krigsmateriel vilket jag återkommer till i slutdiskussionen. 

 

Miljöargumentationen 

Något som är uppenbart är hur tonvikten tycks förflyttas i Försvarsmaktens argumentering 

från att haft tyngdpunkten på miljöaspekten till att mer handla om den ekonomiskaspekten. 

Från att först handlat om miljöargumentet vid första destruktionen av fordon blir 

argumenteringen efterhand mer riktad åt ekonomiska argument i och med att fordonen säljs. 

Detta är på sätt och vis naturligt då frågeställningen förändrats under debattens gång. Det jag 

finner märkligt är dock hur miljöaspekten helt och hållet frångås i och med försäljningen. 

Opinionen fortsätter att möta avvecklingsförfarandet med skepsis oavsett vilken form av 

argumentation eller inriktning Försvarsmakten väljer att använda.  

 

Det som är viktigt att påpeka är dock att Försvarsmakten hela tiden har sagt att man får frångå 

miljöreglementet om det finns ett väsentligt värde i fordonen. Det har inte, vad jag hittat, 

uttryckligen stått i tryck att all materiel eventuellt skulle destrueras. Detta tror jag inte heller 

var avsikten från början. I TV 3s Folkhemmet beskriver Åke Jansson hur man miljömässigt 

får hantera överskottet. 

 
Vi har bestämmelser som i sig grundas på miljöorsaker naturligtvis, men vi har också möjligheter 

att göra avsteg ifrån dem besluten. Så att om någon av våra lokala chefer ute i organisationen 

finner att det här har ett substantiellt värde, då menar jag substantiellt… (Blir här avbruten av 

Aschberg)178 

 

Thomas Johansson berättar i intervjun att man redan i ett tidigt skede insåg att man skulle få 

en stor mängd materiel över och att den måste avvecklas på något sätt. Det togs fram tre 

alternativ varav 1, Försvarsmakten säljer överskottet i egen regi på centraliserade platser. 2, 

Tillsätta en myndighet som genomför försäljningen. 3, Låta FMV arrangera utförsäljningen 

och tillgodo göra sig deras kommersiella kompetens.179 Valet blev alltså sedermera alternativ 

tre. Att man började destruera fordon har sin orsak i de ”profilskäl” kontra det ”väsentliga 
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värdet” som Försvarsmakten har att rätta sig efter. Försvarsmaktens argumentering bottnar 

som sagt i de riktlinjer som dragits upp vad det gäller miljöåverkan inom myndigheten.  

 

Entusiasterna har en annan kontext att argumentera ifrån. De vet att fordonen inte går speciellt 

långt varje år. Det handlar om någon enstaka längre resa till något evenemang, den veckoliga 

söndagsturen eller semesterrenoverings tester etcetera. Det finns undersökningar som granskat 

entusiastfordonens körsträckor och vilken andel av den totala bilismen de utgör.  

 

Enligt Motorhistoriska Riksförbundets undersökning ”Samlarfordon och miljön” från 1997 

rör det sig om följande siffror vad det gäller 50 och 60-tals fordon. Fordon från 50-talet fram 

till 1967 körs i snitt 93 – 94 mil om året och består av 53 892 fordon i körbart skick enligt 

uppgifter från 1996.180 Som samlarfordon avses ”ett fordon som är 30 år gammalt eller äldre, 

som därför är skattebefriat, och som ägs och brukas för sina historiska och / eller tekniska 

kvaliteter”.181 Samlarfordonens totala andel (Fordon i körklart skick från 1900 till och med 

1967 vilket rör sig om 58 700 fordon totalt ) av det totala trafikarbetet rör sig om 0.9 promille. 

0,9 promille utgör samlarfordonen av det totala antalet av svenska personbilars körsträcka per 

år.182 Samlarfordonen utgör 1,6 % av antalet personbilar i trafik.183 

 

Sydow får frågan om huruvida miljöhänsynen försvinner i och med det att fordonen lämnar 

landet.184 Frågeställaren hänvisar till de fordon man skänker till Baltikum men den kan även 

appliceras med tanke på försäljningen och auktioneringen som skett i Sverige till svenska 

konsumenter. Att man säljer dessa miljöfarliga fordon om än att de är något mindre 

miljöfarliga torde, som jag påpekat tidigare, hänga ihop med ”miljöprofilen” kontra 

”väsentligt värde”. Frågan är vad som är av värde? Försäljningsvärdet eller eventuell 

miljöåverkan? Eftersom att köpeskillingen mellan FMV och företagen är hemligstämplade 

fram till att försäljningarna är slutförda så får vi vänta på det svaret. Magnus Häggblad 

berättar dock om hur han får anonyma uppgifter sända till sig vad det gäller köpesumman. 

Han förklarar att uppgifterna han får ta del av oftast stämmer i något avseende och att han har 

fått ett antal uppgifter angående köpeskillingen som varierar mellan sex och femton miljoner 
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kronor men inte mer. Häggblad är av uppfattningen att det korrekta beloppet ligger 

någonstans där emellan. 185  

 

Det finns uppenbara skillnader och tveksamheter i argumenteringen kring miljön. Hur mäter 

man egentligen miljöåverkan? Är det så enkelt att säga fordonen är gamla och därför är de 

farliga även om de inte används? Visserligen är en äldre motor mer miljöskadlig än en ny och 

då menar jag katalysatorrenad, om detta råder inget tvivel. Men exakt hur farliga blir fordonen 

om man sätter de i jämförelse med andra miljötveksamma företeelser i samhället eller inom 

den egna verksamheten som också Possling argumenterat om i dennes andra ledare?186 

Försvarsmakten menar att många av fordonen riskerar att bli stående i naturen och där gå en 

långsam rostdöd till mötes. Motfrågan som inte ställs är hur många civila fordon som redan 

nu står och rostar sönder ute i naturen. Det pågår kampanjer med att samla ihop civila 

skrotbilar som blivit lämnade i naturen. Dessa finns i betydligt större antal än det fåtal 

exemplar av militärfordon som skulle kunna gå samma öde till mötes. Kanske hade det till 

och med varit bättre ur miljösynpunkt att ha sålt de eftertraktade första exemplaren av 

fordonen som destruerades och skänkt inkomsterna till kommuner som bidrag till insamlingen 

av lämnade civila fordon i naturen. Detta är ett lösryckt exempel som antagligen aldrig skulle 

gå att genomföra av ekonomiskttekniska skäl men jag ber läsaren att i alla fall tänka tanken. 

 

Sen får man även tänka på att fordonen inte på något sätt skulle skänkas bort utan säljas och 

som minst antagligen kosta konsumenten ungefär 5000 sek för de sämsta exemplaren. Är det 

då rimligt att tro att bilen anskaffas endast i syftet att bli en läckande miljöbomb? Posslings 

brist i miljöargumenteringen anser jag vara hans något naiva inställning om att 

fordonsentusiasternas vagnpark helt skulle bytas ut och skrotas om nya fordon kom ut på 

marknaden.  

 

En annan aspekt som jag tidigare varit inne på vad det gäller miljön är huruvida 

Försvarsmakten ser på policyn inom och utanför verksamheten. Väger miljöpolicyn tyngre 

när materiel lämnar organisationens grindar än när de använts och används inom 

verksamheten? Detta med tanke dels på att man fortfarande använder samma fordon som man 

avvecklat och huruvida miljöåverkan inte blir aktuell när fordon lämnar landet. Här finns det 

många frågor och få svar. Man får beakta att miljöaspekten inom Försvarsmakten och 

                                                                 
185 Häggblad, Magnus, Telefonintervju, 2 002-11-28 

186 4 Wheel Drive, Ren illvilja, nummer 12 2000 
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samhället i stort är en relativt ny faktor att ta hänsyn till. Kanske är det detta som gör att 

miljöbegreppen är svåra att tolka och följa då miljöaspekten inte är tillämpbar inom alla 

områden utan en viss inarbetningstid. Detta kanske är naturligt då nya syn- och förhållningsätt 

inte förändrar och gör en verksamhet felfri på en gång. Kanske är det dessutom extra 

komplicerat när det gäller så stora organisatoriska förändringar som i det här fallet. 

 

Tittar man på aktörernas argumentering finner man att de använder samma argument till olika 

syften. I miljöargumenteringen använder Försvaret sig av tre grundargument som var och ett 

direkt och indirekt påverkar varandra. I miljöargumenteringen är miljön naturligtvis det som 

styr mest.  

 

För att uppfylla den miljöpolicy man ställt sig bakom måste vissa av fordonen destrueras. De 

ekonomiska argumenten och den kondition och grad av användbarhet fordonen befinner sig i 

är inte viktig. Det som rör ekonomin är att snabbt få ut fordonen ur förråden för att därigenom 

spara så mycket pengar som möjligt. Att försälja fordonen till marknadspriser är inte, i ett 

inledande skede i diskursen aktuellt, då den miljöåverkan som fordonen eventuellt kan orsaka 

anses vara viktigare. Att fordonen i många fall är nya eller litet använda har ringa betydelse.  

 

Entusiastsidan däremot använder sig av ovanstående argument för att hävda sin sak. De anser 

att fordonen är högst användbara då de är i mycket gott skick och att de därigenom inte 

påverkar miljön lika mycket som de fordon som nu används inom intressesfären. Den 

ekonomiska aspekten tillkommer även den i användbarheten. För att förtydliga entusiasternas 

frågeställning sammanfattar jag problematiken i en fråga – Varför destruerar man fullt 

fungerande materiel som har ett värde och tydlig användbarhet?  

 

Försvarsmakten tar inte hänsyn till den kondition fordonen är i och inte heller det ekonomiska 

värdet som materielen betingar, tack vare materielens skick, utan den hänsyn som tas är till 

den ekonomiska vinning man vinner i och med att överskottet kommer bort från förråden. 

Försvarsmakten ser inte heller något användningsområde för fordonen. Entusiasterna däremot 

använder alla de argument Försvarsmakten frångår för att peka på sin sak. De anser fordonen 

användbara, betingar ett ekonomiskt värde och att de på grund av konditionen inte är lika 

miljöfarliga som de nuvarande fordonen som hobbyn använder sig av. Observera att denna 

modell föreställer argumentationen från tiden vid den första destruktionen.  
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Materielens kondition 

Uppgifterna och det som sägs om fordonens kondition varierar allt från Åke Janssons 

uppfattning ”i många fall litet använda och fullt användbara”187 till Björn von Sydows åsikt 

att de är ”slitna”188 Även hos entusiasterna va rierar uppfattningen om skicket på fordonen om 

än att de oftast antyder att de flesta är i mycket bra skick. Uppgifterna varierar och det mesta 

tyder på att materielen likaså varierat i kondition. I granskningen från Riksdagens revisioner 

får Försvarsmakten kritik för hur materielen underhållits i mobiliseringsförråden.  

 
I praktiken tycks skötseln av många förråd ha varit eftersatt sedan länge. Det är förklaringen till de 

omfattande mögelskador och råttangrepp som förekommit. Trasig materiel har också påträffats. … 

Iakttagelsen tyder på att de föreskrifter för skötseln av materielen som har funnits inte har följts. 

Mycket materiel som hade kunnat skänkas bort eller säljas har istället fått kasserats.189 

 

Detta skulle i så fall kunna innebära att många av de fordon som destruerades under hösten 

2000 också varit eftersatta i underhåll. Denna antydan gör Lars von Rosen i Direktkontakt, 

när han utöver felfria fordon med få milantal på mätarna beskriver vissa fordon som ”riktiga 

rostburkar”. 190 Med tanke på omfattningen av överskottsmateriel tror jag inte man kan komma 

att få en korrekt uppfattning om i vilken kondition generellt materiel och fordon befunnit sig i 

när de destruerats.  

 

Att entusiasterna har en uppfattning är en sak. De har sannolikt inte sett överskottet själva 

utan bildar sin uppfattning på vad som skrivits på exempelvis Utskrotningen.com medan de 

som uttalat sig från Försvarsmakten antagligen har mer erfarenhet av undersökt materiel. Det 

som är märkligt är dock hur materielen från att ha varit krigsmateriel och underhållet i 

decennier bara på några år kan bli skräp och då menar jag inte ur användningsaspekten för 

respektive föremål inom armén.  

 

Utvecklingen på den tekniska fronten går framåt vilket Michael Moore också menar i kapitlet 

Det nya försvaret.191 Detta innebär att det är naturligt att materiel blir ålderstigen om än 

fortfarande brukbar för vissa intressenter och i andra syften. Exempelvis värmer en tröja trots 

                                                                 
187 Jansson Åke, 24 100: 613 12, 2001-06-14 

188 Snabbprotokoll 2000/01:28 

189 Rapport 2002/03:8, sid. 68 

190 Affärstidningen Direkt Kontakt, Rena rama slakten, nummer 10 2000 

191 Moore, sid. 2  
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att den är femtio år gammal och en bandvagn kan ta sig fram i snö bättre än de flesta fordon 

trots att den är av äldre modell.  

 

Försvarsmakten finner viss användbarhet kopplad till materielen tack vare konditionen, men 

det ekonomiska värdet på den samma påverkas inte av att exempelvis fordonen är i gott skick. 

Entusiasterna menar att konditionen starkt hör ihop med användbarhet och ekonomin. Denna 

figur är liksom tidigare baserad på den första destruktionsomgången. Den här inställningen 

från Försvarsmakten kommer att ändras i och med att materielen börjar att försäljas. Det 

första spåret, från Försvarsmakten, av att materielens kondition påverkar det ekonomiska 

värdet finner man i FMV-aktuellts artikel ”Sälj hela rasket”.192  

 

En annan aspekt på värde torde vara det kulturhistoriska värdet som också beaktats som en 

faktor under avvecklingen.  

 

Kulturhistoriskt värde 

I Trafikmagasinet nämns det kulturhistoriska värdet på de fordon som destruerats. Entusiasten 

som intervjuas menar att han vårdar sin bil för att kunna bevara den för eftervärlden. 193 I 

samma program förklarar Åke Jansson att det finns tusentals fordon av denna modell redan 

ute på marknaden vilket gör att de som vill äga en Valp kan göra det. Även Thomas 

Johansson förklarar i intervjun att exempelvis Armémuseum i Stockholm har ett flertal Valpar 

bevarade för eftervärlden. 194  

 

Försvarsmakten är medveten om det kulturhistoriska värdet i fordonen men anser inte att man 

behöver tillföra fler fordon i det avseendet. Det innebär dock att fordonen har ett värde vad 

det gäller det kulturhistoriska arvet då det faktiskt skänkts en del fordon till museal 

verksamhet.  

 

De delar som de destruerade fordonen är konstruerade av, som jag tidigare tagit upp, går att 

använda till andra populära entusiastfordon så som äldre Volvomodeller. Thomas Possling 

ställer frågan ”Vilket värde skulle inte dessa (B-18 motorer, min anmärkning) ha för hårt 

                                                                 
192 FMV-Aktuellt, Sälj hela rasket, nummer 2 2001 

193 Trafikmagasinet, SVT 1, 2001-10-16 

194 Johansson, Thomas, Telefonintervju, 2003-01-31 
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prövade Amazon, PV- och Duett-entusiaster?”195 i dennes första ledare i 4 Wheel Drive. 

Delarna till de destruerade fordonen skulle kunna vara brukbara till andra entusiastfordon och 

därigenom berika det fordonshistoriska intresset i Sverige.  

 

Försvarsmakten är av den åsikten att det redan finns fordon ute bland intresserade 

bilentusiaster i landet och att de även återfinnes på diverse museiinstitutioner.196 Vården av 

det kulturhistoriska arvet är enligt Försvarsmakten uppfyllt och skulle fler fordon bevaras 

skulle detta ske på miljöns bekostnad. Entusiasterna vill bevara varje exemplar och återvinna 

reservdelar som kan användas inom entusiastensfären. Eftersom fordonen inte har lång 

körsträcka varje år kommer inte miljön till skada. Båda aktörerna vill alltså bevara fordonen åt 

eftervärlden men antalet skiljer aktörerna åt. Hur stort är då intresset för motorhistorik i 

Sverige? 

 

Det lilla särintresset 

Thomas Johansson förklarar under intervjun hans syn på entusiasternas reaktion i 

avvecklingsdebatten,  

 

Det är en smal, smal, smal intresseorganisation som jag har full förståelse för. Jag har massor av 

privata intressen även om det inte är terrängbilar. Jag skulle säkert kunna argumentera för 

motorcyklar för det tycker jag är roligt. Jag förstår deras resonemang, ur deras ”point of view”. Jag 

har en förståelse för deras argumentation, det har jag.197 

 

Förståelsen för hur entusiasterna reagerat finns. Men hur stor är motorrörelsen då? 

Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF)198 grundades 169 och hade då sammanlagt 1 

860 medlemmar. Idag består MHRF av 142 klubbar och sammanlagt 83 000 

medlemmar.199 Intresset är alltså stort för gamla fordon i Sverige. Om man jämför med 

andra organisationer som exempelvis svenska politiska ungdomsförbund (Ung Vänster, 

SSU, MUF, KDU, CUF, Grön ungdom och LUF) finner man sammanlagt 52 500 

                                                                 
195 4 Wheel Drive, Nionde kompaniet, nummer 11 2000 

196 Som exempel på museum med inriktning mot militärfordon kan nämnas Militärfordonsmuseum i Malmköping, http://www.mfhf.nu/milfmsv.htm, 2003-04-

03 

197 Johansson, Thomas, Telefonintervju, 2003-01-31 

198 www.mhrf.se, Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden o ch ideell sammanslutning av svenska föreningar som verkar för bevarandet av 

tekniskt och historiskt intressanta motoriserade landsvägsfordon och för främjandet av förståelsen för, och kunskapen om, motorismens historia. 2003-03-11 

199 Ibid. 
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medlemmar 2001.200 Man kan även göra en jämförelse med miljöorganisationen 

Greenpeace som i Norden totalt har cirka 90 000 medlemmar.201 

 

Militär Fordons Historiska Förbundet (MFHF)202 har drygt 300 medlemmar och är en av 

medlemsklubbarna i MHRF. Trots att de föreningsaktiva militärfordonsentusiasterna uppgår 

till fler än dryga 300 medlemmar så tror jag att betydligt större antal uppmärksammat 

debatten med tanke på MHRFs 83 000 medlemmar. Utöver dessa kan även de lantbrukare 

som skulle kunna vara intresserade av exempelvis traktorer eller entreprenadmaskiner räknas 

med vilket gör intressegruppen än större.  

 

De välbesökta auktionerna och uppmärksamheten i media tyder på ett stort intresse vilket 

verkar vara utöver en ”smal intresseorganisation”. Intresset för materielen tydliggör, som jag 

tidigare tagit upp, varför exempelvis Possling menar att man skulle kunna sälja X-antal av 

Valpen med några telefonsamtal.  

 

Den ekonomiska argumenteringen 

I intervjun med Thomas Johansson förklarar han hur viktigt det är att alla faktorer räknas in 

och att Försvarsmakten inte stirrat sig blinda på det rena försäljningsvärdet. 

 

Alla beslut är en vägning av alla ingående komponenter. Miljö, kostnad, legalitet, profil och så 

vidare. Allt det vägs tillsammans. … Det är det totalekonomiska och totalnyttan för försvars- och 

statsmakten som är viktig.203 

 

Johansson trycker på den totalekonomiska nyttan. Hos Possling finns inga avancerade 

ekonomiska kalkyler utom ett rent försäljningsvärde gånger X-antal sålda bilar vilket han 

också får kritik för i Arménytts ledare.204 Den ekonomiska aspekten är sannolikt något mer 

komplicerad. Johansson fortsätter att berätta i intervjun att, 

 

                                                                 
200 Dielemans, Jennie & Quistbergh, Fredrik (2001) Motstånd. Norrhaven: Ordfront förlag sid. 35 

201 www.greenpeace.se/np/s/NPS_about_org.asp?g=about, 2003-04-01 

202 MFHF är en förening där medlemmarna äger eller är intresserade av historiken och den tekniska utvecklingen hos såväl svenska som utländska 

militärfordon. www.mfhf.nu, 2003-04-03 

203 Johansson, Thomas, Telefonintervju, 2003-01-31 

204 Arménytt, Entusiasten och generalen, nummer 4 2000 



 69 

Det finns godbitar i detta, det finns det säkert som man naturligtvis kan plocka ut och det har vi ju 

sett i TV. Det går alltid att leta upp en enda grej och säga –Den där skulle jag kunna tänka mig, ur 

ett privatekonomiskt perspektiv, kunna pröjsa 15 000 kronor för den där grejen. Om man då lite 

ovetenskapligt multiplicerar alla dessa grejor med 15 000 kronor så får man en gigantisk massa 

pengar. Men så fungerar inte marknaden. Det har ju också marknadsekonomerna på FMV räknat 

ut. Om man letar upp en gammal terrängbil som är i bäst skick så får man ett bra pris men så 

sjunker kvaliteten väldigt, väldigt fort och dem sista har varken hjul eller någonting. Dessutom blir 

ju marknaden fort mättad. Om man får 15 000 för den första, 12 000 för andra och sedan är man 

snabbt nere på en 4000 – 5000 kronor.205  

 

Det var en av anledningarna till att Försvarsmakten ville sälja materielen i stora 

försäljningsomgångar för att bli av med allt på ett bräde utan att få materiel kvar som man 

senare skulle behöva skrota i egen regi. Men att det mesta av materielen som auktionerades 

bort av Leavesley var i väsentligt sämre skick än de fordon som totalt ingick i affären tyder på 

att intressenter generellt var beredda att från början betala ett marknadsmässigt pris för 

materielen. 206 Detta med förbihållet att priserna på de fordonen i sämre skick antagligen skulle 

betinga ett mindre värde på en auktion med en större variation konditionsmässigt mellan 

objekten. Denna aspekt har inte entusiastsidan tagit upp utan beskriver endast 

auktionsförfarandet. Häggblad har lagt ut inskickade rapporter om hur auktionerna gått till 

och hur välbesökta de har varit. Tidningar så som ATL och Direktkontakt har även de tagit 

upp rapporter och prisinformation om vad materielen kostat vid auktioneringarna. Denna 

onyanserade bild av det ekonomiska perspektivet ger automatiskt upphov till frågor som inte 

går att finna ett något enkelt svar på, på grund av bristfällig information från Försvarsmakten. 

 

Som jag tidigare tagit upp går det att se den ekonomiska argumentationen ur två perspektiv. 

Det ena är ur en privatekonomisk synvinkel och den andra ur ett myndighetsekonomiskt 

perspektiv. Det låter kanske enkelt att det finns olika sätt att uppfatta den ekonomiska 

aspekten, men förståelsen verkar inte finnas hos entusiasterna i diskursen.  

 

Possling menar att Försvarsmakten undanhåller ”staten inkomster på minst 40 miljoner”207 

gällande de destruerade fordonen och att det vore ekonomiskt bättre att sälja materielen i 

                                                                 
205 Johansson, Thomas, Telefonintervju, 2003-01-31 

206 Detta är baserat på egna iakttagelser under de två auktionerna som hållits i Norrköping. 

207 4 Wheel Drive, Nionde kompaniet, nummer 11 2000 
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mindre poster för att kunna få fler intressenter att bjuda på materielen. 208 Thomas Johansson 

menar i Kalla Fakta att,  

 
Alltså att dra ut på tiden eller riskera att dra ut på tiden för att optimera priset på en traktor eller tio 

det ger alltså inte den outputen som vi förväntar oss. Förseningen kostar mycket, mycket, mycket 

mera än vad vi eventuellt kan få in mera.209 

 

Johansson förklarar även i telefonintervjun vad det är som påverkat att förfarandet var tvunget 

att gå skyndsamt fram, 

 

Statsmakterna pekade redan där på att hastigheten i rörelsen är viktig. Det står ”skyndsamt” både i 

försvarsutskottets betänkande, i regleringsbrevet och både i propositionen och riksdagsbeslutet. 

”Skyndsamhet” och där det finns en ”tydlig efterfrågan i närtid”, två viktiga ord när vi sedan går 

vidare.210 

 

Här finner man det återigen tydligt att man argumenterar ut ifrån respektive aktörs kontext. 

Possling har sin privatekonomiska syn och Johansson ser det ur ett myndighetsperspektiv. 

Därigenom blir argumentationen och förståelsen för att de argumenterar bredvid varandra 

tydlig.  

 

Kan man då inte avfärda Posslings argument med att han inte är insatt i det 

myndighetsekonomiska perspektivet? I Riksdagens revisorers granskning av avvecklingen 

finner man bland annat skarp kritik mot det ”skyndsamma” i processen.  

 

Hellre än att riskera att avvecklingen fördröjs har man sålt och slängt materiel. Det har inte alltid 

funnits utrymme att beakta alternativa användningsmöjligheter. (…) Vår bedömning är att en 

snabb avveckling av försvarsmateriel inte längre kan motiveras med behovet av nya 

förhållningssätt i försvaret.211  

 

Entusiasternas ekonomiska argumentering är intressant utifrån det faktum att Försvarsmakten 

får kritik av Riksdagens revisorer för att ha agerat för skyndsamt. Detta sätter entusiasternas 

argumentering i fokus. Kan man som lekman, ekonomiskt argumentera i något som ter sig 

                                                                 
208 4 Wheel Drive, Oförsvarbart, nummer 3 2002 

209 Kalla Fakta, TV 4, 2002-03-21 

210 Johansson, Thomas, Telefonintervju, 2003-01-31 

211 Rapport 2002/03:8, sid. 69 
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betydligt större än vad man själv har erfarenhet av? Kan lekmannen komma med relevanta 

åsikter och tankar i något som han själv inte förstår sig på?  

 

Det jag menar är att debattörerna kommit med räkneexempel på hur man skulle kunna tjäna 

på att sälja materielen i mindre poster och i långsammare takt.212 Men skribenterna har inte 

den legitimitet som krävs för att komma med sådana argument. Vad innebär det då om det 

visar sig att de har kommit med rimliga anmärkningar? Detta innebär en lekmannaroll som 

tillför relevanta åsikter till debatten.  

 

Försvarsmakten ser ekonomisk vinning i att materielen lämnar förråden medan entusiasterna 

ser att största intäkt görs genom att låta fler potentiella köpare bjuda på materielen. 

Materielens kondition om än att det inte framgår i figuren har här två olika meningar. I 

Försvarsmaktens fall spelar inte materielens skick någon roll, som jag tidigare tagit upp, utan 

fordonen skall förflyttas så snabbt som möjligt från förråden. De ser även fordonen som är i 

sämre skick som ett problem då det antagligen inte skulle gå att finna köpare till dessa. 

Entusiasterna åt andra sidan ser fordonens kondition som en bidragande faktor till att försöka 

maximera intäkterna i försäljningen. Jag har redan talat om att värdet på materielen varierar 

utifrån olika perspektiv. Men vad är då egentligen värt något? 

 

Vad är värdefullt 

Försvarsmakten anser att hyran för förråden kostar mest och att det är där man kan spara 

pengar snabbt genom att avveckla dem så snart som möjligt. Thomas Johansson förklarar i 

telefonintervjun att försvarsmakten varje år betalade 800 miljoner kronor för att förrådshålla 

den material som försvarsmakten förfogat över. I denna kostnad ingick hyra för förråden, 

bevakning, tekniskt underhåll (till exempel kontroll av ammunition), transporter och löner till 

förrådspersonal. I ett tidigt planeringstadium av avvecklingen hade man kommit fram till att 

ungefär 50 % av försvarets materiel skulle avvecklas vilket innebär att man betalade 400 

miljoner kronor om året för materiel som inte längre skulle behövas inom försvaret berättar 

Johansson. 213  

 

                                                                 
212 www.utskrotningen.com, 2003-04-03 

213 Johansson, Thomas, Telefonintervju, 2003-03-26 
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Entusiasterna däremot ser fordonen i sig som det värdefulla i avvecklingen. De anser att 

fordonen betingar ett stort ekonomiskt värde och förstår inte varför Försvarsmakten valt att 

sälja överskottet i stora omgångar och varför materielen skall transporteras till 

uppsamlingsplatser över hela landet. Entusiasterna ser även som jag redan tidigare tagit upp 

att fordonen har ett kulturhistoriskt värde medan Försvarsmakten anser sig väl uppfyllt den 

kulturhistoriska kvoten. Kanske kommer man om ett antal år se tillbaka på destruktionen och 

avvecklingen på samma sätt som när man idag ser tillbaka på 60-talet, då man rev stora delar 

av den äldre bebyggelsen i exempelvis Stockholm och Norrköping.  

 

Miljön är värdefull för båda aktörerna men till olika kostnad och tillvägagångssätt. För 

entusiastsidan är miljön viktig i den bemärkelse att nya fordon eller sådana som är mindre 

slitna skulle kunna ersätta och reparera en redan sliten vagnpark. Detta skulle enligt 

entusiasterna generera en miljövinst. Försvarsmakten anser att miljövinsten överskuggar 

eventuella intäkter i avvecklingens inledande skede varefter miljön förbigås av den hemliga 

köpeskillingen.  

 

Miljö och etik hör ihop men hur etiskt är det att sälja vapen och till vilket pris? 

 

Krigsmateriel 

Jag har tidigare inte nämnvärt tagit upp krigsmaterielsproblematiken i min kartläggning av 

argumentationen. Jag anser dock att den vinkeln är viktig att notera för att trycka på 

Försvarsmaktens profilskälsproblematik.  

 

Vad är då krigsmateriel? Krigsmateriel kan till exempel vara hjälmar, fordon med 

mörkerbelysning och andra vapenfästen, bandvagnar med flytförmåga och naturligtvis vapen. 

I den första försäljningsomgången ingick ett hundratal Haubitskanoner som må vara 

föråldrade inom det svenska försvaret men sannolikt högst gångbara utanför landets gränser. 

Stefan Hanson på Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) menar dock att de länder som 

skulle vara intresserade av kanonerna inte skulle få köpa dem medan de som uppfyller ISPs 

regler och får köpa dem inte är intresserade.214 Dessa hundratalet kanoner köpte Leavesley 

men får alltså inte föra ut dem ur landet på grund av svensk lagstiftning vad det gäller 

vapenexport. Enligt Hanson kände antagligen samtliga intressenter av överskottet till 
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problematiken och de lagar och regler som gällde vapenmaterielen som ingick i 

försäljningsomgången. Hanson menar att köparen visste att kanonerna endast skulle gå att 

avyttra som metallskrot på grund av exportförbudet.215 

 

Tittar man på de ”profilskäl” man angett från Försvarsmakten som ligger till grund för att viss 

materiel, exempelvis vapen, inte skall komma ut på marknaden går detta stick i stäv med hur 

man sålt kanonerna. Om nu köparen i det här fallet Levavsley kände till att de inte skulle 

kunna avyttra kanonerna på annat sätt än som metallskrot torde företaget inte betalat mer för 

dem än vad skrotningsvärdet kunnat ge tillbaka så att säga. Detta innebär att Försvarsmakten 

sålt sådan materiel som de tidigare inte ansett skulle komma ut på marknaden trots att 

kanonerna inte är av ”väsentligt värde”. Thomas Possling uttrycker i en telefonintervju det 

motsägelsefulla i krigsmateriel frågan i stort,  

 
Jag tycker att det är vansinne att fragmentera fullt fungerande saker. Jag menar att om man hade 

fragmenterat kanoner, haubitsar och annat då hade jag inte reagerat på samma sätt för att dem har 

en sån väldigt speciell funktion. Men det gjorde man inte, för sånt sålde man utan att diskutera. 

Men man fragmenterar fordon och hävdar att det som i bandvagnens fall att det är krigsmaterial. 

Jag vet inte hur man får Haubitsen till att bli något annat.216 

 

Kanonerna får alltså inte föras ut ur landet och står fortfarande enligt Dagens Nyheter217 och 

Norrköpings Tidningar218 kvar utanför uppsamlingsplatsen vid Bråvalla och rostar. 

 

Signaleffekten 

Huruvida debatten stärkt, skadat eller lämnat uppfattningen om Försvarsmakten oförändrad är 

svårt att svara på. Sydow berättar hur han ser på saken i intervjun, 

 

Om vi nu gjort en sån där generalbom hade vi naturligtvis varit på Expressens första sida varje 

dag. Det är ju tjugofem - trettio tidningar plus ett par TV och Radiokanaler och jag har till och med 

blivit intervjuad av Finska TV 4 men det har alltid ebbat ut på nåt sätt. Det känns ungefär som - 

                                                                                                                                                                                                           
214 Hanson, Stefan, ISP, Svar på fråga via emejl, 2003-01-08 

215 Ibid. 

216 Possling, Thomas, Telefonintervju, 2002-12-06 

217 Dagens Nyheter, Övergivna kanoner rostar i naturen, 2002 -12-15 

218 Norrköpings Tidningar, Rostigt på F 13, 2003-03-21 
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Det här var jättespännande, men så kommer de inte på någon dem kunde hänga ut och så var det 

inte lika roligt längre.219 

 

Tydligt är att de politiker som ställde frågor under den andra informationsmötet220 i riksdagen 

menar att affärer som dessa kan skada en verksamhets rykte. Inläggen på forumet tyder på 

samma sak då förolämpningarna haglar tätt.  

 

Bistånd och gåvor 

I Kalla Fakta debatteras gåvoförfarandet inom landet till kommuner och räddningstjänst. På 

Utskrotningen.com ventileras åsikter om hur överskottet som destrueras skulle kunna skänkas 

till behövande länder utanför Europa. Försvarsmakten ger exempel på hur mycket materiel de 

skänkt medan entusiasterna påpekar vad det är som inte skänks. Argumentationen i diskursen 

är komplicerad. Åsikterna går alltså fundamentalt emot varandra. Sydow ger i båda 

frågestunderna i riksdagen mycket tydligt exempel på hur många lastbilslaster och pallantal 

som skänkts till Baltikum medan debattörer på hemsidans forum ifrågasätter varför man inte 

skänker fordon till det för tiden krigshärjade Afghanistan. Hur har då målen uppfyllts från 

Försvarsmaktens sida vad det gäller de uppsatta reglerna för hur överskottet skulle avyttras? I 

Riksdagens revisorers granskning kan man läsa,  

 
Betraktelsesättet innebär att den prioritetsordning för avvecklingen som riksdagen angivit delvis 

har frångåtts. Det har förekommit att Försvarsmakten har sålt eller förstört materiel hellre än att 

skänka den till statliga myndigheter eller ideella organisationer. Detta förfaringsätt har inte bara 

minskat kostnaderna för förrådshållning, utan även givit Försvarsmakten direkta intäkter; både 

från skrotning och försäljning. Försvarsmakten har fått använda intäkterna för sitt arbete med 

avvecklingen och har kunnat använda sina anslag för t.ex. nyinvesteringar.221 

 

Detta innebär alltså att det har varit ekonomiskt lönsamt att destruera överskott än att skänka 

det till behövande. Det här är också något som Johansson trycker på i Kalla Fakta, vars citat 

jag tidigare tagit upp,  

 

                                                                 
219 Johansson, Thomas, Telefonintervju, 2003-03-26 

220 Snabbprotokoll 2001/02:82 

221 Rapport 2002/03:8, sid. 60 
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Om nu en förening nu vill ha tio kompasser, några toppluvor och några kåsor och vi inte har dem 

på ett ställe och vi ska åka runt och hämta detta. Lägger vi på transportkostnader, 

personalkostnader med mera så blev det kollosalt dyra kompasser.222 

 

De ekonomiska ramarna är hårda och fungerar kanske inte alltid utefter en etisk logik. Hur 

detta påverkar den samhälliga ekonomin i ett större perspektiv är svårt att svara på. Eftersom 

köpeskillingarna vid affärerna är hemligstämplade och först offentliggörs vid bokslutet 2004 

får vi inte reda på vilka intäkter Försvarsmakten gjort på avvecklingen och vad det har varit 

värt att destruera istället för att skänka. Riksdagens revisorer menar dock att det inte är säkert 

att intäkterna från avvecklingen någonsin kommer att bli offentliggjorda då Försvarsmakten 

delvis har rätt att hemligstämpla inkomster.223 

 

Övrigt noterbart 

Under min inläsning har jag undrat huruvida opinionen med entusiasterna i spetsen kunnat 

inverka på avvecklingsbeslutet? Jag valde att fråga Thomas Johansson om hans åsikt. Han 

menar att så inte är fallet. Possling vill i alla fall tro att debatten i tidningen bidrog till att få 

försvarsmakten att ändra sitt beslut om destruktion till försäljning och tillägger i intervjun, 

 
Men om man frågar Åke Jansson och grabbarna i Stockholm så tror jag inte att dem håller med. 

Fast det var ju efter vissa påpekanden som jag gjorde direkt till försvarsledningen i 

utskrotningsbeslutet och hanteringen i förhållande till det beslut man fått sanktion för från 

riksdagen. Det var då man stängde ner och började samla bilar istället. I utskrotningsbeslutet, i de 

anvisningar man fick från riksdagen så står det att fordon endast undantagsvis skall lämnas till 

destruktion under perioden som kvarstår. … Så stod det i deras instruktioner och vad Högkvarteret 

och Fortifikation gjorde var att skrota samtliga Valpar och den utskrotningen skulle dem vara 

klara innan den siste december. Det var där jag reagerade mest. Jag ansåg att det här var gods som 

var synnerligen intressant att få ut på marknaden medan försvaret ansåg att detta var grejor som 

inte skulle ut. (…) Man hade nog hoppats på att man skulle klara valputskrotningen utan nån hade 

fått reda på det.224  

 

Jag frågar även Possling vad han menar med sin konspiratoriska teori i dennes första ledare 

”Nionde kompaniet”.  

 

                                                                 
222 Kalla Fakta, TV 4, 2002-03-21 

223 Rapport 2002/03:8, sid. 64 
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Jag har inte än idag fått riktigt klart för mig varför det var så viktigt att bli av med alla Valparna 

innan samordningen av det överblivna materialet skulle ske. Jag har en teori och den har jag fått 

styrkt från vissa håll. Dem bilar som enligt pappren skulle finnas på förläggningarna var inte dem 

som fanns på förläggningen. Man hade alltså fått köpa utrangerade fordon som då var gamla och 

slitna. Då hade man köpt dem och tagit en lite nyare bil istället.225 

 

Johansson sammanfattar i intervjun sin syn på avvecklingen i stort,  

 
Om man ser det ur svenska folkets synvinkel, skattebetalarna som kollektiv så är det min 

personliga uppfattning att vi har skött det här på ett bra sätt. … Det finns alltid en risk att någon 

enskild person fattat ett idiotiskt beslut under resans gång men som helhet sett har vi skött det här 

på ett bra sätt. Vi har försökt ta hänsyn till miljön, till skattebetalarnas pengar, helheten, den 

totalekonomiska snurran som varit helt avgörande och inte sett ur enskilda ekonomis ka 

perspektiv.226 

 

En annan anmärkning jag gjort är vad termen ”befintligt skick” och hur konsumentköplagen 

fungerar. Försvarsmakten hänvisar till att det skulle vara omöjligt att själva sköta 

auktioneringen då de skulle vara tvungna att ta hänsyn till diverse lagar och regler som rör 

konsumentköplagen om materiel säljs till privatpersoner. Viktigt att påpeka är att 

konsumentköplagen endast gäller mellan företag och privat konsument. I alla affärer som sker 

mellan företag träder köplagen i kraft. Skillnaden på lagarna emellan kan enkelt förklaras med 

att konsumentköplagen är mer finmaskig och mer till konsumentens favör. Vad det gäller 

köplagen är den grövre och kan exempelvis omförhandlas på vissa sätt via avtal. Verkligheten 

tror jag dock ser annorlunda ut då de flesta som köper överskott har någon firma eller 

motsvarande som får stå för inköpet. Det är med all sannolikhet troligare att exempelvis en 

lastbil köpes av någon med åkeriföretag eller att ett traktorköp är bundet till ett lantbruk 

etcetera. Men hur fungerar då ”befintligt skick” och kan det användas i det här 

sammanhanget? Enligt §17 i Konsumentköplagen innebär befintligt skick, 

 
17 § Även om en vara har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll, skall 

den anses felaktig, om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga 

omständigheter med fog har kunnat förutsätta. När en begagnad vara har sålts på en auktion, där 

                                                                                                                                                                                                           
224 Possling, Thomas, Telefonintervju, 2002-12-16 

225 Ibid. 

226 Johansson, Thomas, Telefonintervju, 2003-03-26 
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köpare har möjlighet att personligen närvara vid försäljningen, anses den såld i "befintligt skick". 

Vid tillämpning av första stycket skall hänsyn i så fall tas till utropspriset.227 

 

Det innebär alltså att om köparen har något att invända mot på den vara han köpt måste priset 

på den samma anses som oskäligt högt. På Konsumentverkets hemsida finner man enkla råd 

för vad det är som gäller vid auktioner, 

 

Begagnade varor kan ofta ha vissa brister, det får man räkna med. På auktioner säljs allt begagnat i 

"befintligt skick". Men varan kan ändå anses felaktig om den inte kan användas på det sätt som du 

rimligtvis kunnat räkna med, till exempel om banden inte går runt i kassettbandspelaren eller om 

tvättmaskinen inte värmer vattnet. Fel eller skador som du själv enkelt borde ha sett under 

visningen är det däremot svårt att få ersättning för.228 

 

Tydligt blir att säljaren kan komma undan mycket ansvar om varorna som säljs auktioneras ut 

i befintligt skick. Säljaren kommer också lättare ansvarsmässigt undan om det är ett företag 

som är köpare av varan. Vid de två auktioneringarna av överskott, som auktio neringsfirman 

Pettersson och son arrangerat i Norrköping, har priserna exkluderat moms vid utropen. Detta 

torde vara en tydlig signal att man vänder sig till företag och firmor som kundgrupp. Hela 

problematiken kring Försvarsmaktens argumentering runt konsumentlagen och att detta skulle 

vara ett skäl till att man inte auktionerat ut överskottet i egen regi blir därför något oklar. 

Möjligtvis förenklas avvecklingen organisatoriskt genom att allt säljs på ett bräde till en 

grossist men att hänvisa till problem med Konsumentköplagen är märkligt. Det finns kanske 

även ett antal andra regler och normer Försvarsmakten har att rätta sig efter men de nämns 

inte i debatten. 

 

Sammanfattning 

Aktörerna använder i stort samma argument men för olika syften. Det är intressant att se hur 

samma argument (miljöargumentationen kontra materielens kondition) används av en aktör i 

ett drivande syfte medan den andre aktören helt bortser från samma argumentation. I min 

analys har jag försökt att strukturera upp argumentationen så tydligt jag kunnat, men de olika 

argumenten påverkar naturligtvis varandra och används och kopplas ihop under diskursens 

gång.  

                                                                 
227 www.notisum.se, Konsumentköplagen §17, 2002:587, 2003-04-14 

228 www.konsumentverket.se, 2003-04-14 
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6. Slutdiskussion 

 

När jag ser tillbaka på mitt material slår det mig återigen hur olika aktörerna ser på debatten. 

Argumentationen är ofta likvärdig och de enskilda argumenten är många gånger de samma.  

 

Trots att förståelsen inte finns mellan aktörerna i argumentationen finns den i intervjuerna. I 

empirin håller aktörerna hårt på sin argumentering och har svårt att ge avkall på sina egna 

värderingar i argumentationen. När jag skriver det här offentliggörs vad som skall ingå i nästa 

utförsäljning. Det som är nytt med den här försäljningsomgången är att det finns möjlighet att 

lämna anbud på mindre poster av materielen, om än fortfarande stora ur ett privat perspektiv. 

Vad innebär detta?  

 

Försvarsmakten via FMV har alltså förändrat sin försäljningsstrategi precis så som det har 

föreslagits från opinionen och entusiasternas håll redan tidigt i debatten. Följer man 

argumenteringen blir skillnaden i strategi tydlig. Från att ha destruerat materiel säljs istället 

efterhand ungefär motsvarande miljöfarligt överskott till grossister som i sin tur säljer de 

miljöfarliga tingestarna vidare på den privata marknaden. Opinionen klagar över att de inte 

tillåts köpa mindre poster av överskottet och när avvecklingsprocessen går mot sitt slut är 

även det möjligt. Man kan även trycka på fler helomvändningar vad det gäller exempelvis 

vapenmaterielsfrågan. Från att tydligt ingått i ett av profilskälen försåldes ett hundratal 

Haubitskanoner till ett privatförtag som troligen inte har betalat mer än skotvärdet på dessa, 

då firman med största sannolikhet visste att kanonerna inte skulle gå att exporteras. Till vilket 

pris frångick man då profilskälen? 

 

Man kan dock inte komma ifrån att Försvarsmakten faktiskt har ägnat sig åt 

överskottsförsäljning i varierade omfattning i varierande omfattning under femtio år. Denna 

erfarenhet torde ge en nyanserad bild av hur stort intresset är och hur prisbilden ser ut för den 

här sortens materiel. Kanske ligger problematiken i anvisningen ”skyndsamt” och i ”närtid” 

vilket Johansson antyder i intervjun. Men jag har svårt att tro att dessa två ord ovillkorligen 

legat till grund för hastigheten i avvecklingen. 400 miljoner i onödiga lagerkostnader är ett 

svindlande belopp. Stämmer summan blir det ett skrämmande belopp även sett ur en annan 

synvinkel. Hur många år har inte då skattemedel gått till denna underhållspost som dessutom 

visats sig, enligt Riksdagens revisorers granskning, varit undermåligt underhållet i många 
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fall? Man kan även ställa sig frågan om det har varit värt att skattemedelsmässigt underhålla 

detta materielberg som tillverkningsmässigt rör sig omkring mellan tjugo och trettio år 

gammal materiel som modernast, vilken bara på några år förvandlats till skrot eller försålts för 

ett antagligen ringa belopp. Man kan även fråga sig hur, hemska tanke, materielen fungerat 

om det skulle bli krig? Har skattemedel använts till att vårda och sköta krigsmateriel som inte 

ens är funktionsduglig? Diskursen visar tydligt hur lätt och varför det blir konspiratoriska 

tongångar i argumenteringen. 

 

Det finns kanske alternativ till avvecklingen och att den skulle gå att genomföra enklare än 

vad som är av Försvarsmaktens uppfattning. När jag närvarade vid den första auktionen hörde 

jag två män diskutera försäljningsförfarandet och transporterna som avvecklingen föranlett. 

Under diskussionen föreslog den ene mannen att Försvarsmakten skulle ställa ut materielen 

direkt utanför mobiliseringsförrådet och anordna lördagsauktioner på plats och utan onödiga 

transporter. Metoden är tänkvärd. Det finns personal, företrädelsevis de som ansvarat för 

förråden som sköter uppställningen av materielen, med tanke på den erfarenhet personalen har 

från tidigare försäljningar torde detta gå att genomföra. Själva utropsförfarandet överlåtes till 

auktionsfirma, precis som grossisterna som köpt försäljningsomgångarna gjort. Med tanke på 

intresset för tidigare auktioner och försäljningar torde det finnas ett representativt 

kundunderlag med tanke på att Sverige är ett avlångt land och långt ifrån alla som varit 

intresserade av överskottet kunnat ta sig till de auktioneringsplatser som då varit aktuella. 

Prisbilden på de auktioner som genomförts av grossisterna överensstämmer i stort med de 

tidigare utförsäljningarna som tidigare anordnats av Försvarsmakten lokalt. Att det skulle 

finnas en problematik kring Konsumentköplagen verkar också vara ett något diffust argument. 

Möjligtvis skulle denna metod vara tidskrävande men kanske ekonomiskt försvarbar. Allt 

verkar återigen falla tillbaka på anvisningarna ”skyndsamt” och i ”närtid”. 

 

Att köpeskillingarna är hemligstämplade fram till att avvecklingen är genomförd är förståeligt 

då uppköparna inte velat gå ut med vad överskottet kostat dem i inköp. Däremot skräms jag 

av tanken att beloppen kanske inte kommer att offentliggöras då Försvarsmakten delvis har 

rätt att inte avslöja det. Vad innebär det om det visar sig att försäljningsomgångarna och 

destruktionsintäkterna genererat avsevärt mycket mindre inkomster än vad som kan anses som 

skäligt med tanke på materielens marknadsvärde? Har man då sålt miljö- bistånd- och 

gåvoargumentering för en obetydlig summa ur ett organisationsmässigt perspektiv som annars 

skulle kunna generat intäkter på andra plan än rent ekonomiska? Skulle ett ökat bistånd eller 



 80 

gåvoförfarande rent av kunnat genererat ett pr-mässigt värde vida överstigande den rent 

ekonomiska intäkten till organisationen? 

 

I TV 4´s Kalla Fakta bränns lastbilslaster med kläder i ett värmeverk. Här anser jag att något 

gått fel oavsett en ekonomisk- logistisk- eller byråkratisk- problematik. Det strider mot allt 

sunt förnuft att bränna värdefulla personliga artiklar som andra, i större behov, skulle kunna 

använda. Det är svårt att veta omfattningen av destruktionen men oavsett om det rör sig om en 

eller hundra lastbilslaster har jag svårt att förstå hur någon kan sanktionera ett sådant beslut. 

Jag menar att här finns ju inga miljöargument att falla tillbaka på eller någon annan eventuell 

risk sammankopplat med de profilskäl man angett. Profilskäl, att uniformspersedlar inte skall 

komma ut på marknaden? Samma materiel finns till försäljning på Överskottsbolaget och i 

stort sätt hos samtliga firmor med överskott som specialitet. Någonstans har det sunda 

förnuftet gett vika för ekonomiska principer. Det är märkligt att inte den här hanteringen blivit 

mer uppmärksammad i media och av de hjälporganisationer som skulle kunnat bruka 

materielen.  

 

Att äldre motorer skulle vara miljöfarligare än modernare fordon är en sak men vems är 

uppgiften att bedöma det? I Sverige gäller kontrollbesiktning vartannat år på de fordon som är 

äldre än trettio år vilket skulle vara aktuellt för dessa bilar i sådant fall. Ett fordon av de 

modeller som varit aktuella i uppsatsen går att registrera in i trafik precis som vilket äldre 

eller modernare fordon som helst förutsatt att fordonet klarar de gränsvärden som gäller vid 

kontrollbesiktningen och uppfyller de informationskrav som krävs vid inregistrering. Att 

fordonen skulle vara ”bullriga” och ur trafiksäkerhetssynpunkt farliga är kanske också ett 

riktigt påstående ur vissa perspektiv men den bedömningen borde lämnas åt den instans som 

arbetar med sådana frågor. Eftersom att det enligt Vägverket är helt lagligt att registrera in 

sådana fordon och liknande versioner utan komplikationer så anser jag att det inte ligger i 

Försvarsmaktens uppgift att värdera det moraliska i huruvida man skall släppa ut en viss 

fordonstyp på marknaden eller inte. 

 

I debatten kan man se hur olika uppfattningen är om intressesfären överskottet. Oavsett om 

intresset är stort eller litet anser jag att det är signaleffekten till skattebetalarna som är viktig 

och allvarlig. Försvarsmakten är skattefinansierad. Vilket ansvar har de som är betrodda att 

sköta rikets angelägenheter? När löpsedlarna fylls med politiker som har svårt att skilja sin 

privata ekonomi med statens skapas ett politikerförakt som garanterat är skadligt för den 
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allmänna skattemoralen i landet. Hade en stor den av den problematik som uppsatsen 

beskrivit kunnat undvikas om Försvarsmakten bättre informerat och problematiserat 

avvecklingsförfarandet, allt för att undvika den spekulation och ryktesspridning som 

förekommit i diskursen? Ett av målen med det nya försvaret är att bli en ”lärande 

organisation”. Kanske kan denna uppsats visa på problem som kan bli aktuella när 

myndighetsinformation är bristfällig? Att Försvaret i mångt och mycket är en hemlig 

verksamhet gör enligt mig att man måste vara öppen och informativ vid de tillfällen man kan 

vara det.  

 

Hur kvalitetssäkrad blev egentligen avvecklingen och försäljningen? Fordon och kanoner står, 

i skrivande stund, fortfarande kvar på en åker utanför Bråvalla och rostar. Fordonen som 

sedermera såldes på auktionerna var inte märkbart modifierade för att minska avgasutsläppen 

eller kontrollbesiktade och inregistrerade innan de försåldes. Norrköpings Tidningar skriver 

en artikel om att militär materiel utgör en miljöfara på F 13s egen bakgård.  

 

Har då opinionen och entusiasternas åsikter betytt något för debattens utveckling? Vad 

innebär det om nu opinionens åsikter, oavsett vad som sägs från respektive aktör, verkligen 

förändrat Försvarsmaktens agerande? I stort skulle alltså en hemsida, tre ledare i en 

terrängbilskrift och några spridda artiklar i olika tidningar runt om i landet påverkat en stor 

och till naturen orubblig myndighet. Detta visar på mediers makt i dagens samhälle. Kan man 

då via medier påverka och förändra andra myndigheters agerande? Kanske är den svenska 

”knyta handen i fickan” mentaliteten förbi och individens engagerande i olika organisationer 

för att demokratiskt påverka samhällsutvecklingen snart ett minne blott. Har tilltron till den 

traditionella politiken och dess sätt att driva frågor börjat svikta? Det finns mycket som tyder 

på det. Engagemanget i de politiska ungdomsförbunden sjunker drastiskt, till och med i 

Greenpeace försvinner medlemmarna, trots att organisationen känns mer drivande och 

provokativ än de flesta andra ideella organisationer. De traditionella politiska kanalerna 

kanske börjar ses som allt för ineffektiva och stelbenta för att kunna påverka 

samhällskontexten. Är vi på väg att ersätta dessa med mer snävare och personligt 

enfrågedrivna engagemang likt exempelvis Häggblads medverkan i debatten? Han bor i 

Norrland men kan på några få knapptryckningar sprida och förmedla sitt budskap till en 

liknande entusiast i Skåne. Med dessa få knapptryckningar kan han samla fler åsikter landet 

över än vad han skulle kunna göra med ett flertal demonstrationer eller ett antal fåfänga 

övertalningskampanjer riktade till kommunalpolitikerna på orten. Med Häggblad som 
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exempel blir det tydligt hur snabbt engagemanget för att bevara fordonen som hotades av 

destruktion kom igång. Hur hade det sett ut om han valt att påverka destruktionen genom en 

traditionell politisk kanal? Fordonen skulle antagligen sedan månader eller år tillbaka redan 

varit destruerade. Genom att använda Internet och övrig media som budskapsbärare och 

opinionsbildare för sina enfrågedrivna kampanjer har det blivit möjligt att helt kringgå de 

byråkratiska och segdrivna politiska kanalerna. Men har det nya förfarandet några baksidor? 

 

Medias makt är förvisso stor. Vi ser ofta exempel på hur media och då kanske framför allt TV 

fungerar som opinionsbildare. Jag tänker exempelvis på Janne Josefssons journalistiska 

metoder i reportaget om rasismen i valstugorna eller Alexa Wolfs dokumentär ”Shocking 

Truth” om den pornografiska industrin. Reportaget gjorde att rasismen på politisk 

gräsrotsnivå togs upp och debatterades som aldrig förr och Wolfs dokumentär chockade ett 

antal riksdagsmedlemmar som tydligen var helt ovetandes om att det överhuvudtaget fanns 

pornografi. Men hur stort är engagemanget idag? Dessa kontroverser uppmärksammades tack 

vare media men försvann snabbt från dagordningen då de ersattes med andra mer 

kontroversiella frågor. Kanske kan det även vara så som Johansson menar i intervjun, att inget 

samhällskontroversiellt förekommit i avvecklingsförfarandet och att det är därför media inte 

valt att gå vidare med debatten. 

 

Kartläggningen och analysen är genomförd. Materialet ligger i tre högar framför mig. 

Problematiken är tydlig men komplicerad. Det finns inga svar bara förståelse. Problematiken 

verkar ligga utanför de inblandade aktörernas ramar. Aktörerna nämner styrdokument, 

politiska beslut, intressesfärer och moraliska värderingar. Ingenting är rätt, ingenting är fel 

och ingenting går att göra någonting åt. Lever vi i ett samhälle där exempelvis destruktion av 

fullt fungerande materiel, ovärderlig för vissa, är legitimt och ofrånkomligt på grund av kalla 

ekonomiska principer och byråkratisk trångsynthet? Vill vi leva i ett samhälle där vi är slavar 

under ekonomisk profit och där det ”sunda förnuftet” verkar vara bortglömt? 
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Bilagor 

1. Intervjuer 

1.1 Magnus Häggblad, utgivare av Utskrotningen.com 
 
Telefonintervju med Magnus Häggblad, utgivare av Internetsidan Utskrotningen.com 2001-
11-28 
 

Det här är ju helt galet. Det här måste gå och göra någonting åt. … Det är ju inte bara grejor som 
smutsar ner (fordon) utan saker som kan komma frivilligorganisationer och andra i Sverige till 
gagn i händelse av någon nödsituation. De destrueras. … Tält, sovsäckar, kläder allt som är bra 
och ha grejor som kan gå till överskottsförsäljning det bränns istället upp i värmeverk. 

 
Magnus Häggblad, 27 år, är en maskin och terrängbil intresserad, maskiningenjörs student 
som bor i Luleå. Han startade hemsidan någon gång senhösten 2000 för att försöka bringa 
klarhet i skrotningsaffären då det enligt honom inte gick att finna information om skrotningen 
från försvarsmakten. Tanken väcktes när han sommaren 2000 av en ren tillfällighet såg en 
artikel i Aftonbladet där han läste att Försvarsmakten skulle skicka ett antal militära 
bandvagnar 202 till destruktion. Eftersom han provkörde en sådan under sin värnplikt 
reagerade han,  
 

Vad är det här, det är ju så bra grejor? Om vem som helst skulle titta på den där så ser den ju 
gammal och omodern ut men det är ju en ruskigt kapabel terrängmaskin. (…) Dem behövs ju på 
annat håll i världen. Det måste ju finnas någon information om det här men det fanns ingenting att 
tillgå egentligen. Så jag började samla på mig massor av tidningsartiklar och så fick jag idén till 
hemsidan. Jag skulle samla ihop det jag hittade och lägga upp det på nätet. 

 
Sidan är uppbyggd med en menyrad till vänster och ett huvudfönster till höger. Sidan består 
av artiklar hämtade från bland annat svensk dagspress och information/rykten inskickade från 
olika personer. Många av de rykten Häggblad tar del av kommer från källor inom försvaret 
såväl som från civila personer. Denna information har ofta visat sig stämma. Han månar dock 
om informanternas önskan om att vara anonyma.  
 

Det är liksom lite hemligt. Det är ett bryderi för mig om allt går rätt till, vad är det då att oroa sig 
över? Men det är tydligen många som känner sig lite osäkra om vad som händer om dem kommer 
ut med för mycket information.  

 
Han har fått respons på sidan. Många blir enligt Häggblad förvånade och tror inte att det är 
sant. En del besökare stöter på sidan först idag 2002 och har inte överhuvudtaget vetat om 
vilken verksamhet försvaret bedrivit. Han får ofta uppmuntrande uppmaningar med att 
fortsätta sitt arbete med hemsidan och att försöka stoppa destruktionen av fordon. Trots att 
han påpekar att han bara är en privat student verkar många tro att han har reell makt att 
förändra saker och ting. Han saknar eget engagemang från besökarna på hemsidan.  
 
Häggblad har genom sina kontakter med sidans besökare fått reda på att utskrotningen.com 
diskuterats på möten inom försvarsmakten och andra myndigheter. Han har dock aldrig fått 
någon kommentar eller någon motargumentation från berörd myndighet.  
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Besökarantalet på hemsidan steg i början ganska snabbt allteftersom fler och fler nåddes av 
skrotningsryktet. Till dags dato har 48747229 personer sett sidan. Som mest, vid frekvent 
uppdatering av sidan, räknar Häggblad med ungefär trehundra till trehundrafemtio träffar per 
dag. När han inte uppdaterat sidan ligger besökarantalet omkring trettio träffar per dag. För att 
försöka att nå ut än mer skapade han i likhet med tidskriften 4 Wheel Drive en protestlista.  
 

Dem är ju inte så dumma att det inte hörs att det protesteras en hel del. Men får dem inte in en rejäl 
protest då bryr dem sig inte om det.  

 
På listan han skapade i samband med försvarsmaktens första utskrotning av Terrängbil 903 
och Bandvagn 202 fick han mellan sjuttonde november 2000 och oktober 2001 ungefär 520 
namn. Han påpekar även att många privatpersoner med utländsk härkomst förfasat sig över 
hur den svenska försvarsmakten går tillväga för att avveckla sitt överskottet.  
 

Amerikanarna och Australiensarna säger, - Men här säljer vi bara iväg dem. Det är väl bra att det 
kommer till nytta någonstans (…) Dem tror inte på mig. Men när dem ser bilderna som måste dem 
tro helt enkelt. Dem tror att det är på skoj nästan.  

 
Häggblad förklarar hur man tidigare gjort sig av med överskott. Förr i tiden anordnade 
försvarsmakten och regementena själva utförsäljning på materiel. Det har inte funnits någon 
samlad försäljningsplats. Alla regementen har haft egna tillvägagångssätt att göra sig av med 
övertalig materiel. Varför försvarsmakten ändrat försäljningsförfarande tror Häggblad beror på 
att den mängd materiel som nu ska avvecklas skulle göra marknaden allt för mättad. Han 
ställer sig ändå kritiskt till det sätt som avvecklingen nu bedrivits på. Hade försvaret skött det 
”snyggt” hade de ändå kunnat bli av med materielen anser Häggblad. Först och främst genom 
att skicka fordonen till behövande länder som bistånd och sälja inom landet och mätta det 
behov som finns här. Häggblad tror att anledningen till att man inte anordnade försäljning i 
första hand berodde på rädslan för att förstöra arbetstillfällen inom landet.  
 

Om man skickar ut en 1960 års bandvagn som håller t io gånger längre, nu ska jag inte överdriva, 
men den är bra mycket lättare att underhålla och att reparera för en privatperson än en ny 
bandvagn.  

 
Häggblad förstår inte argumentationen ifrån försvarsmaktens sida. 
 

Att sätta dem på en båt till Afrika eller något annat land där dem verkligen kan behövas, då är 
både logistiskt och för dyrt att frakta dem helt enkelt. Men att då skaffa en ny bandvagn och skicka 
iväg är ju mångdubbelt dyrare än bara en transport. (…) Nu sitter jag här och försöker 
argumentera för det här, jag är ju ganska partisk. Men använder man bara vanligt sunt bondförnuft 
så kan det ju aldrig vara bra att förstöra en grej som har kostat en massa pengar att tillverka. All 
metall som sitter i den här bandvagnen ju hämtad ur urberget och sen fraktat många gånger och 
gått en massa turer. Det är väl lika bra att använda den här materielen så länge den fungerar.  

 
Häggblad förklarar att hans personliga intresse för terrängbilar och terrängkörning är den 
bakomliggande drivkraften för uppkomsten av hemsidan. Han lovordar Volvos 
sextiotalskonstruktioner och påpekar att ingenjörskonsten i dessa fordon fortfarande idag håller 
måttet för vad som egentligen fungerar i svåra förhållanden. Han gör en jämförelse med den 
amerikanska försvarsmakten som fortfarande har lastbilar, motsvarande de Sverige skickar till 
destruktion, i drift inom organisationen. För att ytterligare stärka hans kvalitetsargument ger 
han mig två exempel: Han berättar hur han fått samtal från USA där terrängbilsentusiaster 
undrar över hur man kan komma över fram och bakaxlar till Terrängbil 303 som är den nyare 

                                                                 
229 Observera att det inte rör sig om unika träffar det vill säga att går man in på sidan flera gånger om dagen registreras det som ett nytt besök.  
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versionen av Terrängbil 903. På den bilen sitter differentialaxlar vilket enligt Häggblad är det 
bästa man kan använda som terrängbilsentusiast idag. Dessa så kallade ”diffade axla r” kostar 
omkring åttiotusen svenska kronor i USA. I Sverige säljs dessa axlar för omkring femton tusen 
kronor per par. Häggblad menar att det finns ett substantielltvärde i det material som 
destruerats och gått till försäljning då marknadspriserna talar sitt tydliga språk. Häggblad 
menar även att kvalitén på det mesta av försvarets materiel är genomgående hög vilket gör 
materielen efterfrågad.  
 

Så fort det gäller försvaret har det lagts ner en hel del tankemöda för att få det att fungera i alla 
väder och ofta är det mycket bättre versioner än den civila marknaden någonsin fick. 

 
Häggblad fortsätter att prata om marknaden. Han tycker att det är mycket tydligt att materialen 
har ett värde eftersom att ett engelskt företag tar på sig att köpa all materiel, skeppa över 
mycket av denna till England och fortfarande göra förtjänst på den. Häggblad undrar även över 
allt hemlighetsmakeri kring affären. Man får inte reda på varför försvarsmakten har lagt in 
Haubitsar i den första potten som auktionerades ut. Detta gjorde i sin tur att endast en 
begränsade kundkrets av grossister som innehar tillstånd att handla med vapen kan bjuda på 
materielen.  
 
Jag frågar Häggblad varför inte fler människor känner till försvarsmaktens 
avvecklingsmetoder. Han tror att det beror på sviktande intresse och att information inte 
kommer allmänheten till del. Han tror inte att det ens är en av hundra som känner till turerna 
kring materielen. Men när han har berättat för personer han träffat om destruktionen är det 
många som förfäras över hanteringen med skattemedel. Han anser att det är lite 
”underground” över informationskedjan mellan entusiasterna.  
 

Någon har sagt ”En sån där bandvagn skulle man ha”, lite på skoj. Då svarar jag att dem redan har 
skickat tvåtusentvåhundra på skroten, du skulle hållit dig framme då! ”Va, har dem skickat alla till 
skrot?” Ja, visste du inte det? Det gjorde dem förra året, svarar jag. ”Ähh, det tror jag inte!” Gå in 
på min sida och kolla då! Då går dem in på min sida och ser alla bilder. Då blir dem ännu mer 
förfärade. (…) Dem vill liksom inte inse att det har hänt. 

 
 
Häggblad försöker att driva en saklig debatt på hemsidan och försöker att informera på bästa 
sätt. Han försöker dock att skriva så att han få besökarna på hemsidan att reagera. Han gör även 
jämförande scenarion och alternativ till hur avvecklingen kunde ha genomförts. Men han 
betonar att målet med sidan är att visa på hur ”osunt” det hela har gått till. Han anser att det 
inte förekommit någon vidare argumentation från försvaret sida. Häggblad menar att ”dem kört 
sin grej” och att det är ”svårt att få något ur dem”.  

 
Dem som ligger lite längre ner i nivåerna, sådana som jag fått information av men som inte vill 
uttala sig officiellt, ingen vågar inte prata egentligen. De som vågar prata är ju dem som är högst 
upp. Dem säger ju dem ingenting ofördelaktigt i sin sak, eftersom det blivit prestige i det hela. 
Skulle det nu komma fram att det är en skandal och att det är åt skogen allt ihop och vad dem 
egentligen gjort med grejorna. Då ligger ju sossarna i klistret. Det är där vi står idag.  

 
Häggblad förstår till viss del försvarsmaktens miljöargumentering men påpekar att de fordon 
som destrueras är unika i världen då det inte rör sig om stora serier i tillverkningsantal. Han 
jämför med USA där man till exempel tillverkat hundra tusentals lastbilar av en viss modell 
medan den svenska försvarsmakten har haft en total tillverkningsserie av ungefär niohundra 
fordon av motsvarande modell. Häggblad tror att dessa fordon hade kunnat få en hög 
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”kultstatus” om några år, liknande den samlarkultur man ser hos svenska bilentusiaster med 
amerikanska femtio och sextiotals modeller som intresse.  
 
Han finner det märkligt att man i FMVs tidskrift FMV-aktuellt helt plötsligt kom på att man 
kunde avyttra materielen genom försäljning istället för destruktion när man redan förstört ett 
stort antal fordon just på grund av miljöargumentet. Han tror inte att hans hemsida haft så 
mycket med den förändrade inställningen att göra men påpekar än en gång att han ryktesvis 
hört att hans hemsidan diskuterats på diverse möten och så vidare.  
 

Från förrådsgubbar uppåt till de börjar bli chefer och sitter inne på kontoren där verkar de vara 
totalt emot det här. Dem vet ju också vilka fina grejor vi har. Dem gråter nästan när dem skickar 
iväg reservdelar till Volvovalpen till nedsmältning, pallvis, långtradarlass med saker en jeepåkare 
skulle kunna betala tusentals kronor för.  

 
Häggblad tror inte att han skulle ha kunnat ha drivit den här kampanjen innan Internet fanns. 
Under intervjun återkommer Häggblad ofta till försvarsmaktens miljöargumentering i frågan 
om destruktionen av fordon. Han berättar att han i sommaren 2002 gjorde en resa till Finland 
för att besöka den finska bilskroten som tagit emot många av de fordon från Norrland som 
ansågs för dyra att skicka ner mot Stockholm och Halmstad för destruktion. Häggblad berättar 
hur han möttes av ett femtonmeter högt berg av band till bandvagnar. Vidare återger han att det 
inte såg ut att finnas någon form av oljeavskiljning eller annan dränering av miljöfarliga 
vätskor från fordonen utan allt trycktes ihop av en mobil press för att sedan fraktas till 
smältverket för nedsmältning. Häggblad undrar hur försvarsmaktens miljöpolicy hålls då 
fordonen kommit utanför Sveriges gränser.  
 
Häggblad vill inte bli konspiratoriskt men gång på gång säger han sig bli förvånad över hur 
konstigt allt hänger ihop. Han har besökt försvarsmaktens hemsida och hittat lite information 
om avvecklingen. På informationssidan finns tre bilder av vad som skickas på destruktion och 
förbränning. Två utav bilderna är högupplösta vilket gör att man genom att klicka på dem får 
två klara och detaljerad helskärmsbilder. Bilderna föreställer en container med gamla 
ryggsäckar och den andra en hög med någon form av järnskenor liggandes på marken. Den 
tredje bilden visar två lastbilar av modellen Volvo 934. Men klickar man på lastbilarna 
förstoras den endast något från den ursprungliga thumbnailen230 som är mycket liten. Han 
finner det konstigt att man inte får se lastbilarna i högupplösning då de andra bilderna är stora 
och tydliga. Häggblad vill gärna tro att detta är en slump men han kan inte utesluta att man vill 
dölja skicket på lastbilarna som destrueras.  
 
Försvarsmaktens argument att det inte skulle finnas något intresse från allmänheten att köpa 
militär materiel tycker Häggblad är märkligt. Han gör snabbt jämförelsen med grannlandet 
Norge där man håller auktioner med motsvarande försvarsöverskott. Han hänvisar till sin 
hemsida där han lagt ut bilder från Norska försvarsmaktens hemsida. Häggblad berättar att 
auktionerna lockar tusentals intresserade. Han menar att även svenskar åker över gränsen för 
att ta del av det som utbjudes.  
 
Vad tror han då det engelska företaget Leavesley betalade försvarsmakten för den första 
försäljningsomgången materiel? På sidan skriver han att det skulle röra sig omkring tiomiljoner 
för hela ”batchen”. Häggblad tror att informationen på hans hemsida stämmer då tipsen från 
allmänheten och övriga insatta i försvaret kommer från så vitt spridda håll men ändå i stort 

                                                                 
230 Thumbnails är den engelska termen för små klickbara bilder på Internet. Bilderna går oftast att titta enskilt på i ett eget länkat utforskarfönster. Bilderna blir 

då också oftast förstorade.  



 5

berättar samma sak. Han har fått in tips på belopp som rör sig från sexmiljoner upp till 
femtonmiljoner men inte mer än så. Så att lägga sig däremellan kan nog vara närmast 
sanningen tror Häggblad.  
 
Häggblad tror att den stora folkstormen uteblivit för att det har kommit att handla om just ordet 
skrot i allmänhetens medvetande. Gemene man har ingen direkt koppling till militärfordon och 
reagerar därför inte. Folkhemmet sändes också olyckligt på samma tid som SVTs Pistvakt 
menar Häggblad. TV4s inslag i Kalla Fakta tycker han inte kom någon vart i argumentationen 
utan bara pekade på små individer, berörda av skrotningen men i periferin av den egentliga 
frågan.  
 
Häggblad följde med stort intresse, via webben, Björn von Sydows informationsstund i 
Riksdagen. 231 Han tycker dock det är märkligt att inte Sydow enligt hans tycke kunde ge svar 
på de frågor han och många med honom undrat över.  
 
Jag satt i över två timmar och tittade på Björn von Sydow säga samma sak på många 
olika sätt i utfrågningen. Rätt fascinerade faktiskt. Då fick man det egentligen svart på 
vitt. Det här är kört, det finns inget mer att göra. 
 

1.2 Thomas Johansson, före detta chef avvecklingsenheten KRIUH 
 
Telefonintervju med Thomas Johansson fd. chef för avvecklingssektionen. 2003-01-31 
 
Johansson var chef för avvecklingssektionen på Högkvarteret fram till oktober 2002. Han 
berättar att 1998 började försvarsmakten med POM, Projekt Ominriktning. Det var alltså 
grundarbetet för det som skulle komma att bli försvarsbeslut –00. Han förklarar att det ligger 
ett gigantiskt arbete bakom ett försvarsbeslut och det var där man började märka vilken form 
framtidens försvar skulle anta. Det visade sig snabbt att det skulle bli ”gigantiskt” mycket 
materiel över. Johansson berättar att det rörde sig omkring 30–60% av försvarets 
materielstock som skulle avvecklas. Då gavs uppgiften att börja planera alternativa 
avvecklingsformer till chefen Norra Underhållsregementet. Efterhand redovisade han olika 
handlingsplaner för att kunna bli av med överskottet. Slutsatsen i hans undersökning blev att 
det gamla sättet, genom lokala försäljningar och mindre auktioner, inte skulle lämpa sig vid 
en så omfattande nedskärning som det skulle bli tal om. Varken kunskapen eller de 
organisatoriska förutsättningarna fanns för att kunna bedriva en avvecklingen på lokal nivå på 
grund av de stora volymerna förklarar Johansson. Det fanns även redovisningstekniska 
problem när det gällde de här volymerna. Så sammanslaget kom man fram till att 
Försvarsmakten skulle vara tvungen att genomföra en större försäljning av något slag berättar 
Johansson. Chefen för Norra Underhållsregementet kom fram till några olika 
tillvägagångssätt. 1: Försvaret säljer materielen i egen regi på ett mer centraliserat sätt än 
tidigare. 2: Be riksdagen eller regeringen tillsätta en ny myndighet som endast skulle få i 
uppgift att sköta avvecklingen. 3: Anordna försäljning genom Försvarets materielverk. När 
dessa tre alternativ granskades återstod endast ett som rimligt förklarar Johansson. Att skapa 
en myndighet skulle kräva stor spetskompetens vad det gäller materielen och den kunskapen 
återfinns bara hos Försvarsmakten och FMV. Då kvarstod att anordna försäljningen själva 
eller överlåta det till FMV vilket man också gjorde då den kommersiella kompetensen fanns 

                                                                 
231 Frågestund Riksdagen, Information från regeringen om övertalig försvarsmateriel, Snabbprotokoll 2001/02:82, 2001-03-14  
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där. Han påpekar att man inte hade gjort några djupare ekonomiska undersökningar i det här 
skedet utan rekommendationen grundades på vad som var mest praktiskt.  
 
Våren 1999 fick avvecklingssektionen i uppdrag av regeringen att redovisa hur dem ville gå 
tillväga för att sköta avvecklingen. Vi förklarade utefter våra analyser att vi skulle försälja det 
berättar Johansson. I regleringsbrevet stod vilket också återkommer i propositionen och 
riksdagsbeslutet, att försvarsmakten skall avveckla överskottet genom att försälja det på den 
allmänna marknaden där vi bedömer att det finns en tydlig efter frågan i närtid, vilket är 
mycket viktigt påpekar Johansson.  

 
Statsmakterna pekade redan där på att hastigheten i rörelsen är viktig. Det står ”skyndsamt” både i 
försvarsutskottets betänkande, i regleringsbrevet och både i propositionen och riksdagsbeslutet. 
”Skyndsamhet” och där det finns en ”tydlig efterfrågan i närtid”, två viktiga ord när vi sedan går 
vidare.  
 

Vid den här tiden hade det börjat utkristallisera sig exakt vad det var vi skulle avveckla för 
något berättar Johansson. Det var inte klart men man började kunna skönja vad som komma 
skulle. Tanken var att man skulle ta material från de gamla förbanden och bygga nya det var 
alltså inte tal om att slänga allt menar Johansson. Man skulle plocka ut ”godbitarna” ur 
förråden och det som sedan blev över skulle avvecklas.  
 

Vi har enmiljonfyrahundratusen artikelnummer, sextusen typförband och sextusen 
mobiliseringsförråd. (…) Det är en flerårig process med flera hundra människor inblandade som 
jobbar dygnet runt i princip med att skapa de förbanden. Det innebär att överskottet vi får ut faller 
ut efter hand. (…) En gång om året gör vi en så kallad avisering, då aviserar den nya 
organisationen och då genomför man en så kallad BTD-analys. Då tittar man på vad 
försvarsmakten har för behov, vad har vi för tillgång och vad blir det då över respektive vad fattas. 
Det som fattas köpar man då alltså in till de nya förbanden och det skulle jag då avveckla.  

 
Johansson förklarar att Försvarsmakten betalar 800 miljoner kronor varje år för att 
förrådshålla den material som de förfogar över. I denna kostnad ingår hyra för förråden, 
bevakning, tekniskt underhåll, transporter och löner till förrådspersonal. I 
avvecklingsplanerandet hade man nu kommit fram till att ungefär 50 % av försvarets materiel 
skulle avvecklas vilket innebar att man betalade 400 miljoner kronor om året för materiel som 
Försvarsmakten inte längre skulle ha kvar berättar Johansson. Det är också där vikten av att 
avvecklingen skall gå skyndsamt kommer in. En annan problematik är den juridiska biten. 
Försvarsmakten kan inte sälja material till allmänheten då den juridiska aspekten med 
konsumentköplagen träder i kraft. Eftersom det rör sig om sådan stora kvantiteter kan inte 
Försvarsmakten säga annat än att de är aktörer på marknaden, förklarar Johansson. Det 
innebär alltså att Försvarsmakten måste följa konsumentköplagen om de skulle sälja till 
privatpersoner. Men om man sålde till ett annat företag så gäller andra lagar och regler vilket 
underlättar avvecklingsförfarandet. Konsumentköplagsansvaret hamnar då alltså på den 
grossist som säljer vidare överskottet menar Johansson.  
 

Mycket av det vi sålt är kollosalt gammalt skärp. Visserligen kanske användbart men gammalt. 
Det kanske saknas dokumentation för det, saknas driftkort på grejer som stått många år och så 
vidare och att leta reda på allt detta blir en oändlig kostnad.  
 

Då stod det alltså klart att Försvarsmakten skulle sälja överskottet, skyndsamt, genom FMV 
till det företag som ansågs vara lämpligast. Johansson förklarar att enligt 
marknadsekonomerna på FMV var det inte värt att försöka att dra ut på tiden för att maximera 
försäljningspriset då den vinsten skulle förtas av de förlängda förrådskostnaderna.  
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Det finns godbitar i detta, det finns det säkert, som man naturligtvis kan plocka ut och det har vi ju 
sett i TV. Det går alltid att leta upp en enda grej och säga –Den där skulle jag kunna tänka mig, ur 
ett privatekonomiskt perspektiv, kunna pröjsa 15 000 kronor för den där grejen. Om man då lite 
ovetenskapligt multiplicerar alla dessa grejor med 15 000 kronor så får man en gigantisk massa 
pengar. Men så fungerar inte marknaden. Det har ju också marknadsekonomerna på FMV räknat 
ut. Om man letar upp en gammal terrängbil som är i bäst skicka så får man ett bra pris men så 
sjunker kvaliteten väldigt, väldigt fort och dem sista har varken hjul eller någonting. Dessutom blir 
ju marknaden fort mättad. Om man får 15 000 för den första, 12 000 för andra och sedan är man 
snabbt nere på en 4000 – 5000 kronor. Den vinsten underskrider klart vad vi behöver ta ut för att 
täcka upp deltat. I det perspektivet valde vi att sälja första omgången. 

 
Johansson förklarar att om man nu skulle sälja enstaka fordon till privatpersoner och inte 
Försvarsmakten skulle kunna sälja alla fordon innebär det att de själva måste stå för 
kostnaden att avveckla resterna. Även den eventuella kostnaden förtar eventuell vinst vilket 
man måste vara medveten om menar han. Även obetalda fakturor och hela  
faktureringssystemet i sig skulle bli allt för kostsamt och dessutom finns, åter igen, inte den 
kompetensen för att lösa uppgiften inom försvaret förklarar han. Johansson menar också att 
det är oprövad mark eftersom man aldrig bedrivit försäljning ni sådan här stor skala tidigare 
och om man hade möjligheten att backa tillbaka tiden så kanske man hade gjort annorlunda, 
om det nu skulle ha visat sig att man gjort fel. Den första omgången innehöll 2700 fordon på 
ett bräde och den försäljningstekniken har vi ändrat lite på berättar Johansson. I 
försäljningsomgång 2 hade vi delat upp fordon, inklusive kärror med mera och annan material 
för sig.  
 
På frågan om hur han ser på 4 Wheel Drives agerande i debatten säger han,  
 

Det är en smal, smal, smal intresseorganisation som jag har full förståelse för. Jag har massor av 
privata intressen även om det inte är terrängbilar. Jag skulle säkert kunna argumentera för 
motorcyklar för det tycker jag är roligt. Jag förstår deras resonemang, ur deras ”point of view”. Jag 
har en förståelse för deras argumentation, det har jag.  

 
Om TV 4s ”Kalla Fakta” menar han att de frågeställningar programmet ställde var väsentliga 
medan TV 3 lutade mer åt att vara sensationsinriktade. Utskrotningen.com vill han egentligen 
inte kommentera, men han har tittat på den och tycker att vissa av insändarna är relevanta 
medan andra helt otidsenliga.  
 

De har ju fart ut och kallat oss ”avvecklingstalibaner” och allt vad det är för något. Så med visst 
leende har vi läst det där. Hela Utskrotningen  är ju samma gäng som Possling, det är en liten klick 
människor och ganska välkända i våra kretsar, dem dyker upp jämt. Det är ju han Ankarkrona med 
flera. Antingen är dem aktörer på marknaden och vill tjäna pengar på det. Han vill ju köpa grejerna 
och sen göra en hacka på det. Det är ju Ankarkronas inriktning. Det är fullt förståeligt, hade jag en 
sådan firma hade jag gjort likadant. Så finns det ju dem här människorna i Utskrotningen  som har 
intresse i det här området som är med i 4 Wheel Drive och andra sammanslutningar och skriver 
deras insändare med utgångspunkt ur deras ”point of view”. En hemsida för ett särintresse.  

 
Han förstår även att exempelvis bönder vänt sig till Försvarsmakten i intresse att köpa 
traktorer motsvarande och erbjudit sig att komma och hämta fordonet och därigenom bett om 
undantag från försäljningspolicyn. Johansson undrar då vem det är som skall bestämma om 
vem som skulle få dessa undantag och att det i praktiken skulle vara helt omöjligt när det rör 
sig om så stora kvantiteter. På frågan om hur han ställer sig till de protestlistor som figurerat i 
debatten svarar han liktydigt som innan. Han menar att det rör sig om särintresse och att det 
finns det inom alla intressegrupper och att han har förståelse för dem. Han menar att 
försvarsministern och regeringen lyssnade till den kritik som framfördes och värderade 
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huruvida det gick att åtgärda någonting. Men att protestlistorna och den mediala 
uppmärksamheten skulle påverkat beslutsfattandet tror han inte.  
 
Intervjun ändrar nu rikting och går istället in på den första destruktionen av fordon hösten 
2000 och det som fick opinionen att reagera till en början. Johansson menar att det inte finns 
någon direkt legal användning för fordonen och att det ingick i uppdraget att inte sälja något 
som inte går att använda legalt. Johansson berättar att Försvarsmakten har undantag vad det 
gäller framförning av bandvagnar på väg och i terräng och att Vägverket inte skulle ge någon 
generell dispens för privatpersoner att framföra bandvagn. Detta sammanvägt med det ringa 
ekonomiska värdet som visserligen kan te sig stort ur ett privatekonomiskt perspektiv men 
inte är ansenligt från Försvarsmakten sida och den miljöprofil försvaret valt att anta gjorde det 
logiskt att destruera dem. Hur kommer det då sig att man senare valde att sälja så stora 
kvantiteter av fordon som inte uppfyller exempelvis miljöprofilen? 
 

Alla beslut är en vägning av alla ingående komponenter. Miljö, kostnad, legalitet, profil och så 
vidare. Allt det vägs tillsammans. (…) Det är det totalekonomiska och totalnyttan för försvars- och 
statsmakten som är viktig. Bandvagn 206 som vi nu sålde är åtminstone tjugo år yngre. Den har 
betydligt större kvarvarande livslängd och annan marknadsmöjlighet, (…) och naturligtvis ett 
betydligt högre enskilt värde. Så som det står i bestämmelserna ska vi inte sälja något som har 
ringa eller inget värde om det inte finns särskilda skäl för det. (…) Det samma gäller Valparna. 
(…) Jag vet att det var fyrahundra och att det fanns säkert ett och annat exemplar där som var 
hyggligt. (…) Men totalt sett på hela raddan var det tekniska skicket låg och sen får entusiasterna 
säga vad dem vill. (…) Jag tror inte vi hade fått över tiotusen kronor styck för dem om vi sålt 
allihopa. Sen hade vi säkert fått trettio för något enstaka exemplar medan dem sista som vi hade 
fått köra några till skroten i alla fall och betalt för det. 

 
På frågan om huruvida de egna leden står bakom ledningens beslutsfattande inom 
organisationen med tanke på exempelvis Häggblads uppgiftslämnare med mera svarar han att 
det givits ut all upptänklig information men att det är en organisation på 20 000 anställda och 
att det finns särintressen även där. Johanssons uppfattning är dock att de allra flesta inom 
organisationen ställt upp och tyckt att det hela varit ett bra tillvägagångssätt. Jag fortsätter att 
fråga hur man följer upp destruktion och försäljning dels med tanke på rykten om den finska 
skrotfirman och att material som Leavesley köpte fortfarande står kvar på Bråvalla utanför 
Norrköping. Johansson berättar att man ställer oerhört stora kvar på den som exempelvis tar 
på sig att skrota materielen vad det gäller miljökrav och så vidare. Han berättar hur man 
skriver avtal och är det så att de inte följs är det frågan om avtalsbrott. Johansson vill dra sig 
till minnes att just den finska incidenten som blev uppmärksammad i media kollades upp och 
att det där inte hade skett något avtalsbrott. Han menar dock på att det är svårt att komma ihåg 
alla händelser som hänt under dessa år så det är möjligt att han har fel. Hur som helst är det i 
alla fall åtgärdat åt endera andra hållet menar han. I och med att Försvarsmakten säljer 
materielen upphör ansvaret vilket övergår till köparen som enligt de skriva kontrakten åtar sig 
att ta hand om överskottet på rätt sätt. Johansson förklarar att exempelvis Leavesley var fullt 
medvetna om vad man får och inte får göra med det inhandlade överskottet. De fick 
information från ISP och de anlitade svenska konsulter för att reda ut begrepp i den svenska 
lagstiftningen. De spörsmål som nu framkommit i exemplet med Bråvalla rör endast 
kommunen och Leavesley menar Johansson. 
 
Johansson tror att debatten och den mediala uppmärksamheten varken stärkt eller skadat 
Försvarsmaktens anseende. Han menar att det finns de entusiaster som tyckt att 
Försvarsmakten gjort fel och bullrat högt medan det är många till exempel 
miljöorganisationer som tyck att skrotningen är en bra lösning på ett miljöproblem om än att 
de inte varit lika högljudda i debatten.  
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Om man ser det ur svenska folkets synvinkel, skattebetalarna som kollektiv så är det min 
personliga uppfattning att vi har skött det här på ett bra sätt. (…) Det finns alltid en risk att någon 
enskild person fattat ett idiotiskt beslut under resans gång men som helhet sett har vi skött det här 
på ett bra sätt. Vi har försökt ta hänsyn till miljön, till skattebetalarnas pengar, helheten, den 
totalekonomiska snurran som varit helt avgörande och inte sett ur enskilda ekonomiska perspektiv.  

 
Johansson tror också att det hade varit svårt att försöka att informera mer än vad som gjorts 
för att blidka de upprörda entusiasterna. Försvarsmaktens hemsidorna fungerar bra som 
informationsspridare men någon form av annonskampanj tror han inte skulle kunnat vara ett 
alternativ. Johansson är förvånad över att en sådan här händelse nåt en sådan stor massmedial 
uppmärksamhet när det gäller en sådan liten intressegrupp. Att debatten inte fortsatt tycker 
han talar sitt tydliga språk,  
 

Om vi nu gjort en sån där generalbom hade vi naturligtvis varit på Expressens förstasida varje dag. 
Det är ju tjugofem - trettio tidningar plus ett par TV och radiokanaler och jag har till och med 
blivit intervjuad av finska TV 4 men det har alltid ebbat ut på nåt sätt. Det känns ungefär som - Det 
här var jättespännande, men så kommer de inte på någon dem kunde hänga ut och så var det inte 
lika roligt längre. Men visst har vi för ett resonemang, vi är ju inte mera korkade än att vi kan ta till 
oss kritiken. Det är ju inte så att vi skrotat allting så att eftervärlden inte kan få se hur en Valp ser 
ut. Det finns ju flera stycken på Armémuseum.  

 

1.3 Thomas Possling, chefredaktör 4 Wheel Drive 
 
Telefonintervju med Thomas Possling 2002-12-06 
 

Jag tycker att det är vansinne att fragmentera fullt fungerande saker. Jag menar att om man hade 
fragmenterat kanoner, haubitsar och annat då hade jag inte reagerat på samma sätt för att dem har 
en sån väldigt speciell funktion. Men det gjorde man inte, för sånt sålde man utan att diskutera. 
Men man fragmenterar fordon och hävdar att det som i bandvagnens fall att det är krigsmaterial. 
Jag vet inte hur man får Haubitsen till att bli något annat. (…) Jag förstår inte varför alla dessa 
människor som inte krigat på trehundra år inte kan sätta sig att sortera dyr utrustning och se till att 
den blir avvecklad på ett affärsmässigt sätt.  
 

Thomas Possling är sedan 1996 chefredaktör för tidningen 4 Wheel Drive. Tidningen ges 
månatligen ut i tjugotvåtusen exemplar och vänder sig först och främst till terräng- och lätta 
transportfordons intresserade läsare. Tidningen är uppdelad i två delar, hälften terrängbils 
reportage och andra hälften ägnas åt de lätta transportfordonen. Possling fick höra talas om 
försvarsmaktens destruktion av fordon via en prenumerant, anställd vid ett av företag, som 
åtagit sig att skrota fordonen. När Possling tog upp destruktionen i tidningen hade även 
Sydsvenska och Aftonbladet haft reportage om avvecklingen. Tidningen ökade inte något i 
upplaga då Possling behandlade ämnet i tidningen. Han tror att det delvis beror på att dem inte 
gjorde någon hel förstasida eller nämnde det på framsidan av tidningen. I egenskap av 
chefredaktör på 4 Wheel Drive beslöt Possling att tidningen skulle stå bakom en protestlista. 
Han menar att de som bestämmer på försvarsmakten borde få reda på vad tidningens läsare 
ansåg om hanteringen av överskottet. Possling berättar att mellan arton och nittonhundra 
talonger inkom på ungefär en och en halv månad. Han anser att det var en god respons då 
talongen endast fanns att tillgå i tidningen. Possling berättar även hur han via mejl fick 
kontakt med läsare som uppskattade tidningens tilltag och att de ”inte bara på svenskt maner 
knöt handen i fickan”. Possling vill i alla fall tro att debatten i tidningen bidrog till att få 
försvarsmakten att ändra sitt beslut om destruktion till försäljning men han tillägger: 
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Men om man frågar Åke Jansson och grabbarna i Stockholm så tror jag inte att dem håller med. 
Fast det var ju efter vissa påpekanden som jag gjorde direkt till försvarsledningen i 
utskrotningsbeslutet och hanteringen i förhållande till det beslut man fått sanktion för från 
riksdagen. Det var då man stängde ner och började samla bilar istället. I utskrotningsbeslutet, i de 
anvisningar man fick från riksdagen så står det att fordon endast undantagsvis skall lämnas till  
destruktion under perioden som kvarstår. Det började någon gång i oktober (2000) fram till då den 
stora sorteringen av fordon skulle ske skulle man inte skrota fordon mer än undantagsvis. Så stod 
det i deras instruktioner och vad Högkvarteret och Fortifikation gjorde var att skrota samtliga 
Valpar och den utskrotningen skulle dem vara klara innan den siste december. Det var där jag 
reagerade mest. Jag ansåg att det här var gods som var synnerligen intressant att få ut på 
marknaden medan försvaret ansåg att  detta var grejor som inte skulle ut. (…) Man hade nog 
hoppats på att man skulle klara valputskrotningen utan någon hade fått reda på det.  

 
Varför blev inte debatten större och involverade fler personer och organisationer? Han tror att 
försvarsmakten lyckades få allmänheten att känna medhåll i miljöargumenteringen. 
Allmänheten tycktes hålla med om att de pengar som man eventuellt skulle kunna få tillbaka 
till staten inte var värd den miljöbelastning bilarna skulle orsaka. Possling tycker inte själv att 
miljöargumentationen håller.  
 

Det man gjorde var att skrota ut maskiner som var i väsentligt bättre skicka än de som används 
idag. Vilket gör att de gamla maskinerna som borde ha varit skrotade idag fortfarande är i trafik. 
(…) Ska man då göra sig till en trovärdig miljökämpe så måste man ha en miljöpolicy som 
fungerar över hela linjen. Man kan liksom inte bara vara miljövänlig när det gäller ett fordon, eller 
tre fordon i det här fallet, Valpar, bandvagnar och lastbilar. Om man tar stridsvagnen Leoparden så 
har den en tusenhästars dieselmotor utan varken rening eller ljuddämpning och den är helt ny. Så 
man har inte beställt någon form av avgasrening eller bullerdämpning utan bara beställt motorn 
rakt av som sitter i dessa. I det läget menar jag att det som de här Valparna skulle ha släppt ut är 
småpotatis jämfört med dem här maskinerna. Man kan ju hävda att man inte kan ha dem här 
funktionerna i en krigssituation men man kan för skam skull sätta på ett kaffefilter åtminstone när 
man övar, bara för att visa att intentionen finns där.  

 
Possling fortsätter med att förklara hur mycket renare än ny motor är jämfört med en som har 
gått åtskilliga mil med tanke på att många av de Valpar som destruerades hade lågt milantal på 
mätarna. Possling menar att det finns en stor önska hos svenska motorentusiaster att komma 
över bra Volvomotorer. Försvaret hade nya B-18 och B-20 motorer direkt från fabrik som 
aldrig var startade och gick direkt till destruktion berättar Possling. Han menar att de gamla 
motorerna i sig är miljöovänliga om man jämför med dagens nyare katalysatorrenade motorer, 
men de är betydligt renare än de som redan används i den svenska vagnsparken idag. Han 
menar även att miljöargumentet förlorade trovärdighet redan då man började sälja. 
 

Jag har inte än idag fått riktigt klart för mig varför det var så viktigt att bli av med alla Valparna 
innan samordningen av det överblivna materialet skulle ske. Jag har en teori och den har jag fått 
styrkt från vissa håll. Dem bilar som enligt pappren skulle finnas på förläggningarna var inte dem 
som fanns på förläggningen. Man hade alltså fått köpa utrangerade fordon som då var gamla och 
slitna. Då hade man köpt dem och tagit en lite nyare bil istället. 

 
Har då försvarsmakten hört av sig till Possling efter det att destruktionen uppmärksammats i 
tidningen? Efter den första ledaren och uppropet/protestlistan i samma nummer kallade 
försvarsmakten till presskonferens och ville förklara avvecklingsarbetet. De som blev kallade 
till presskonferensen var bara, enligt Possling, deras egna medier. Han fick reda på 
konferensen genom bekanta inom försvarsmakten och kunde därför närvara själv. Possling 
förklarar hur frågestunden blev kort och hur de som sammankallat pressen inte ville diskutera 
ekonomi över huvudtaget utan talade om miljöargumenten som skäl för destruktionen av 
fordon. Ett annat argument som enligt Possling togs upp var att man trodde att svenskar inte 
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ville se militärgröna fordon i trafiken. Possling menar att det argumentet inte håller så länge 
man kan sälja gröna kläder.  
 

En M90-uniform med eller utan gradbeteckningar är lika väl en militäruniform och om en bil är 
grön, vit eller gul spelar väldigt liten roll ute på vägarna. Det är ju inte så att folk tror att det är krig 
bara för att det kommer en Valp. 

 
Från början var det huvudsakliga argumentet för att destruera bandvagnarna, enligt Possling, 
att fordonen var krigsmateriel men att kommuner kunde få tillgång till fordonen och bruka dem 
inom exempelvis räddningstjänsten.  
 

Det hävdar försvaret själva att de fått de bandvagnar de vill ha och scoutrörelserna fått de tält, 
gummistövlar och regnkläder de vill ha. Men det är ren lögn. För om man tar det med några andra 
avdelningar på försvaret får man då reda på att räddningstjänsten är ju kommunal och dem får ju 
inte ha militärmateriel. Vilket alltså betyder att man tvingar den kommunala räddningstjänsten att 
köpa bandvagnar för 1,8 till 2,6 miljoner beroende på vilken modell man vill ha samtidigt som 
man i stort sätt nyrenoverade bandvagnar till Haninge för att tugga sönder dem till en kostnad för 
ungefär åttatusen kronor styck. Man fick ju ungefär etthundrasjuttiofem spänn eller nåt för 
bandvagnarna och sen kostade det ju bra många tusenlappar att frakta ner dem. För dem 
levererades för samma peng.  

 
Posslings huvudsakliga argument han fört i tidningen är ekonomin.  
 

Jag anser att man som förvaltare av svenska folkets tillgångar inte får bränna hur mycket pengar 
som helst och sen ställa sig i riksdagen eller vart man nu ställer och begära tilläggsanslag för att 
pengarna är slut.  
 

Ett av försvarsmaktens argument för destruktion var att hastigheten i avvecklingen var viktig 
då lagerkostnaderna annars skulle stiga i höjden. Possling menar att det finns personal som 
skulle ha kunnat skött en utförsäljning då försvaret inte lider av någon akut personalbrist, utan 
att det helt enkelt inte fanns intresse för att göra en utförsäljning på rätt sätt.  
 

Dem hade ju gått där och dammat prylar och sett till att batterier var uppladdade och att bränslet 
var färskt i tankar och så här. Sen kommer det en kille en dag och berättar för dem att det här bara 
är skrot. Jag hade massor av förrådsmän och fordonsansvariga som ringde hit och menade på att 
deras arbetsgivare behandlade dem som mindre vetande i stort sätt. Dem hade ju skött de här 
prylarna som sina egna barn.  

 
Possling uppskattar Magnus Häggblads hemsida www.utskrotningen.com men vill inte 
kommentera Häggblads argumentation. Han tycker dock det är bra att någon mer 
uppmärksammade destruktionen utöver tidningen. Jag frågar Possling om han har någon 
förståelse för försvarsmaktens agerande i frågan. Han svarar, 
 

Problemet för försvarsmakten var ju att mina argument höll. Den gode försvarsministern fick ju 
sitta i två frågestunder i riksdagen. Dem två gångerna har ju kommit i väldigt nära anslutning till 
vår utgivning. (…) Dem har alltså behandlat ämnet fast lite mera politiskt korrekt. (…) Jag har 
förståelse för han (Åke Jansson) hade ett uppdrag han skulle slutföra men jag har ingen förståelse 
för att han inte lyssnade på dem argument som trots allt var förnuftiga. Sen fick han ju många 
konstiga argument under vägen som av den här norrlänningen som var med i TV. Men det kändes 
lite ungefär som, jag använde faktiskt aldrig den, det var ju många efter andra världskriget som sa 
att de bara gjorde sitt jobb eller bara lydde order. Jag tycker inte det är människovärdigt att göra 
saker som strider mot allt förnuft bara för att någon bett dig att göra det.  

 
Possling tror att i den stora allmänhetens ögon så har försvaret gjort någonting bra. Man har 
alltså plockat bort fula, farliga och smutsiga fordon från försvaret och ersatt dem med 
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katalysatorrenade fordon. Men han påpekar snabbt att den synen inte delas med exempelvis 
frivillighetsorganisationer inom försvaret. Possling tror att försvarsmakten förlorade ungefär 
en miljard på den första avvecklingsomgången baserat på marknadspriser och som han kallar 
det ”ren matematik”. Han uppskattar priset på en Volvovalp i bra skick till någonstans mellan 
tjugo och trettiotusen medan en bandvagn är svårare att sätta pris på, men de nyare 
modellerna går för omkring mellan etthundratjugofem och hundrafemtiotusen kronor. En 
traktor med frontblad, en så kallad ”Cat” som försvaret sålde för ungefär tusen kronor till 
Finland såldes omlackerade tillbaka till Sverige för en miljon enligt Possling.  
 

Det fanns alltså en konstellation uppe i norra Sverige där man kom på att det var väldigt jobbigt att 
ta grejorna allra längst norr ifrån och köra ner dem till Haninge. Så då körde man dem till en 
skrotningsfirma i Finland som man gjorde ett sidoavtal med och den finske killen har en kusin 
som driver en entreprenadfirma på den svenska sidan. Det kom tillbaka prylar som var svenska. 
Plus att den här finske skrotaren har både bandvagnar och Myrslokar232 som han kör omkring med.  

 
Possling menar att hans personliga intresse för affären kommer ur hans terrängbilsentusiasm. 
Han anser att Valpen är en historiskt mycket intressant bil och han tycker att man begått 
”våldtäkt” på svensk motorhistoria genom att plocka bort fordonen. Han tror att om 
skrotningen hade gällt Volvo Amazon eller PV-modeller hade det blivit tydligare om vilka 
historiska värden som förstörs.  
 
Possling menar att det självklart fanns kunskap om marknadsvärdet på de destruerade 
fordonen från försvarsmakten sida.  
 

Försvaret har ju sålt sådana här fordon på auktioner sedan urminnes tider. Man slutade sälja dem i 
slutet av 90-talet och började förstöra dem istället. Försvaret vet ju exakt på kronan vad man får på 
sina auktioner. Det har ju fortifikationen via FMUhC233 väldigt bra statistik på. Vad man då 
hävdade i första svängen var att om man sålde så här många fick man inte dem här pengarna. Det 
är inte sant, för att det var inte så vansinnigt mycket bilar. Det låter mycket att säga åttahundra 
Valpar men det är väldigt lite. Dem visste exakt hur mycket pengar det var.  

 
Possling menar att försvaret visst har kunskap om överskottsförsäljning. Även ända fram till 
och med att man började skrota fanns det möjlighet att bjuda på överskott på FMUhCs hemsida 
som fortfarande idag är aktiv om än i mindre utsträckning menar han. Han förtydligar även att 
det är en viss sorts människor som köper militärfordon. Att då konsumentköplagen och andra 
lagar vad det gäller försäljning skulle bli ett problem för försvarsmakten tror inte Possling, 
 

Kunskapen finns där. Ingen människa i världen som köper ett begagnat militärfordon stödjer sig, 
eller försöker att stödja sig på konsumentköplagen och hävda två års reklamationsrätt eller vad det 
är nu han försöker hänga upp sig på. Det första alla gör när dem får hem dem här bilarna är ju att 
bygga om dem. Det finns ju några som restaurerar, militärfordonshistoriker men dem vet ju vad 
dem köper. Det är ju inte som att sälja en Volvo 945 till Asta Nilsson i Skräbbehult eller något 
sådant. Det är speciella människor som köper dem här grejerna och tittar du på 
entreprenadmaskinerna som dem också har slaktat ut och mopeder, skotrar och allt vad det är det 
hade ju hamnat hos folk som visste vad det var dem köpte. Konsumentköplagen är ju bara dumt att 
stödja sig emot och hävda att man inte har kunskap eller erfarenhet det är ju ren lögn.  

 
Possling hävdar att det var någonting som försvarsmakten ville dölja efter som det var så svårt 
att få de ansvariga att berätta något om första destruktionen.  
 

                                                                 
232 Smeknamn för lastbilsmodell som det svenska försvaret använt.  

233 Försvarsmaktens Underhållscentrum (FMUhC), sedan jan 2002, Försvarsmaktens Logistik (FMLOG). 
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Jag hävdar att det är internt svinn. Gamla grejer som man fick en chans att tvätta av nu. Desto 
högre upp du kommer i hierarkin inom försvaret desto färre svar fick du. (…) Det är ju inget 
konstigt att, det var någon som sa det vid något tillfälle – Du tar väl med dig en penna hem från 
jobbet ibland? Det tyckte jag var bra. Det är ju stöld vilket som. Det har jag dock inga belägg för 
mer än att jag vet att det finns bilar ute som inte är sålda. Det är inte beroende på att jag kollat 
chassinummer utan att jag känner igen modellbeteckningar och vet att den modellen har försvaret 
aldrig sålt några exemplar av.  

 
Possling menar även att försvarsmaktens förfarande med våra skattepengar är stor drivkraft för 
honom. Han menar till och med att försäljningen till det engelska företaget Leavesly var slöseri 
med skattemedel,  
 

Om Leavesly då på en lördag kan sälja tio procent och få tillbaka, om de fick tillbaka allt de gav 
kan jag inte svara på eftersom dem siffrorna fortfarande är hemliga, men indikationer säger att 
dem inte betalat mer än vad dem lyckades sälja första auktionsdagen. Då kunde försvaret ha gjort 
en bättre affär eftersom Leavesly inte sålde dem grejer som värderades högst nämligen 
Haubitsarna, det rena krigsmaterialet. (…) Leavesly höll ju inte ens i deras auktion själva utan det 
var väl Petterson och Söner i Nässjö som var förrättare där. Dem kunde ju försvaret ha hyrt in i så 
fall. Det hade varit bättre att Petterson och Söner fått tio procent än att försvaret hade fått det. (…) 
Mitt huvuduppdrag är ju att göra en tidning. Tiden att följa upp det fanns inte och ingen tog upp 
stafettpinnen och då valde jag att låta det vara. 

 
 
 
 
 
 
 


