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Denna publikation är en sammanfattning av ett 
avsevärt mer omfattande dokument där de mi-
litära hot som Sverige kan stå inför i ett tio- till 
femtonårsperspektiv beskrivs. Detta mer utför-
ligare underlag, som finns tillgängligt på Kungl 
Krigsvetenskapsakademiens hemsida, ingår som 
en delstudie i Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
projekt Krigföring i det 21:a århundradet – KV 
21. Denna studie, tillsammans med studier om 
bl a teknikutveckling och civilt försvar, ska ut-
göra underlag för analyser avseende vad som kan 
och bör göras för att möta framtida hot som kan 
riktas mot Sverige. Skälet till att analysera hotet 
på lägre sikt är att det tar lång tid att förändra 
Försvarsmakten och åter bygga upp olika civila 
beredskapsåtgärder. Tio till femton år är i många 
fall en kort tid för att skaffa nya vapensystem eller 
ändra en organisations utformning och inriktning. 
Det är därför nödvändigt att redan nu försöka se 
tämligen långt in i framtiden. 

Det centrala kapitlet i boken är det sista. Där 
ges i scenarioform en beskrivning av hur de ryska 
förmågor som redovisats i de tidigare kapitlen 
skulle kunna utnyttjas för att hota eller angripa 
Sverige. Endast när en angripares olika system och 
åtgärder sätts in i ett sammanhang är det möjligt 
för oss att få en uppfattning av hur de kan och 
bör mötas. Händelser som enskilt kan te sig han-
terbara med någon viss typ av motåtgärd från vår 
sida kan bli extremt farliga om de kombineras 
med andra angreppsmetoder. 

Scenarierna utgör inte någon prognos av vad 
som skulle kunna vara sannolikast utan tjänar 
som ett instrument för att illustrera olika kom-
ponenter som kan ingå i, och hur de skulle kunna 
samverka vid, ett angrepp mot Sverige.  

Jag vill här också tacka Marianne och Marcus 
Wallenbergs stiftelse utan vars stöd det inte skulle 
vara möjligt att driva projektet.

Varken denna skrift eller underlagsdokumentet avspeglar inte i något avseende Försvarsmaktens 
eller någon annan myndighets syn på utvecklingen i Ryssland.

Båda publikationerna får citeras med angivande av källa. Kommersiell användning eller mer 
omfattande användning av publikationerna, eller delar av dessa, t ex som kurslitteratur eller för 
annan bredare spridning får endast ske efter samråd med Kungl Krigsvetenskapsakademien. 

Det mer omfattande underlaget, bl a med utvecklade stridskraftsbeskrivningar och scenarier, 
som utgör underlag för denna publikation kan laddas ned från Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
hemsida www.kkrva.se i form av ett Pdf-dokument. 
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Denna populärutgåva av det grundläggande do-
kumentet är disponerad som ett antal inledande 
analyser av hur rysk doktrin, olika typer av strids-
krafter, mark-, sjö-, och luft- samt metoder för 
cyber och påverkansoperationer kopplade till 
militära operationer, bedöms utvecklas under 
de närmaste tio- till femton åren. Avslutningsvis 
appliceras slutsatserna på tre scenarier vilka be-
skriver hur ett angrepp mot Sverige skulle kunna 
genomföras beroende på olika strategiska mål för 
operationen. 

Här finns det skäl att påpeka svårigheterna i 
att förutspå framtiden. Det kan ske omvälvande 
politiska, eller andra, förändringar som helt kull-
kastar gjorda bedömningar. Så även i detta fall. 

Arbetet med att ta fram underlag och skriva de 
olika kapitlen har gjorts inom ramen för en brett 
sammansatt arbetsgrupp. Samtliga medlemmar i 
gruppen har varit delaktiga i alla delar av arbetet. 
Författarna, arbetsgruppens medlemmar, presen-
teras i slutet av denna skrift.

Vid utformningen av de ryska operationspla-
nerna i scenariokapitlet har det gjorts vissa an-
taganden avseende framtida svensk militär förmå - 
ga. De redovisas inte explicit (andra delstudier har 
till uppgift att analysera vilka förmågor Sverige 
borde ha på sikt) men bygger på antagandet att 
dagens inriktning för Försvarsmakten inte har 
förändrats radikalt. Femton år är i dessa sam-
manhang en tämligen begränsad tid. Viktigare 
materielsystem har ofta en livslängd på trettio år 
och mer, även omfattande organisationsföränd-
ringar är mycket tidskrävande.

Likaså finns det skäl att komma ihåg att livs-
längden när det gäller taktik och operationskonst 
oftast också är lång. Att införa ett helt nytt tän-
kande tar en officersgeneration, ofta två, innan 
den får fullt genomslag. 

Sverige antas fortsatt vara militärt alliansfritt. 
De faktorer som analyseras är främst sådana som 

bedöms vara av intresse vid ett eventuellt angrepp 
mot Sverige och bygger på hur arbetsgruppen 
tolkar Sveriges militärstrategiska och geografiska 
läge. Det innebär t ex att mindre vikt har lagts 
vid att analysera andra typer av ryska operationer 
som primärt är en del i en konfrontation med en 
annan stormakt.  T ex har Rysslands förmåga att 
utkämpa ett kärnvapenkrig eller utvecklingen av 
system i första hand avsedda att påverka USA:s 

förmåga att förstärka Nato i Europa inte stude-
rats djupare.

År 2030 bedöms Ryssland ha en i de flesta 
avseenden modern och välövad krigsmakt. Men 
med den tröghet som det innebär att förnya sto-
ra militära organisationer finns det därför skäl 
att anta att många av de system som finns idag 
fortfarande kommer att finnas kvar vid de ryska 
krigsförbanden.  Samtidigt kommer det som idag 
är prototyper eller utvecklingsprojekt att utgöra 
en viktig, och tekniskt mycket avancerad del, i 
organisationen.

Hur sådana system som idag finns på ritbor-
den kommer att se ut om femton år är svårt men 
inte omöjligt att prognosticera.  Här finns två 
viktiga indikatorer, teknikutvecklingen generellt 
och ryskt militärt tänkande. Båda dessa områden 
ägnas därför var sitt kapitel som grund för vidare 
bedömningar i de senare stridskraftskapitlen. 

Den centrala roll som påverkansoperationer 
av olika slag har i ryskt strategiskt tänkande 
bedöms ytterligare accentueras. Moderna kom-
munikationsmedel som sociala medier samt en 
allt svåröverskådligare mediebild och nyhetsrap-
portering kommer att ge ytterligare möjligheter 
att påverka en motståndare redan före en öppen 
konflikt. 

På samma sätt som olika typer av påverkanso-
perationer kommer att utgöra en självklar del av 
en rysk operationsplan så kommer olika typer av 
cyberkrigföring ingå som rutinmässiga kompo-
nenter i rysk planering. Det mot såväl militära 
system som viktiga civila funktioner. Allt i syfte 
att påverka en motståndares vilja och förmåga 
att göra motstånd.

Två viktiga faktorer att ta hänsyn till när det 
gäller att analysera de hot Sverige kan behöva 
möta är landets strategiska läge och militärgeo-
grafi. Ett grundläggande antagande är att vid ett 
eventuellt krig i vårt närområde så kommer hela 
Östersjöregionen utgöra ett operationsområde. 
Inblandade parter kommer att genomföra sina 
militära operationer grundade på operativa krav. 
Enskilda länders gränser kommer att där vara av 
underordnad betydelse.  

Räckvidden på moderna vapensystem är också 
sådan att t ex operationer riktade mot Baltikum 
eller till stöd för Baltikum kommer att beröra 
svenskt territorium. Det gäller såväl insatser från 

Inledning
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Rysk doktrinutveckling visar på en förvånande 
kontinuitet under de senaste etthundra åren. Efter 
den ryska revolutionen 1917 fick Michail Frunze 
till uppgift att formulera en ny militärreform med 
vidhängande militärdoktrin mellan 1924 och 1928. 
Inom ramen för detta arbete formulerade Michail 
Tuchatjevskij teorin om det så kallade djupanfallet 
som skulle företas med mekaniserade förband i 
samverkan med flyg i särskilda stötarméer. Dessa 
starka och allsidigt sammansatta arméer skulle bå-

de kunna genomföra genombrottsoperationer och 
slå mot djupet av motståndarens gruppering. 

Stalins utrensningar 1937–38 drabbade officers-
kåren hårt. Bortfallet av kompetens bidrog till den 
sovjetiska arméns undermåliga insatser i starten 
av Finska vinterkriget 1939–1940 samt till den 
katastrofala inledningen av det Stora fosterländska 
kriget 1941–1945. Sovjetunionen hade emellertid 
redan inlett ett stort reorganisationsarbete för att 
återinföra och modifiera de principer som införts 

Rysk militärteori och doktrinutveckling

Nato som motåtgärder från rysk sida. Det i kom-
bination med Rysslands begränsade militära styrka, 
relativt dåvarande Sovjetunionens, har lett stu-
diegruppen till slutsatsen att det primära hotet 
mot Sverige i första hand utgörs av olika typer 
av begränsade angrepp med syftet att försvåra för 
Nato att ingripa till Baltikums försvar. 

Ytterligare ett område vilket måste vägas in är 
norra Skandinavien. Det kommer alltid vara ett 
vitalt ryskt intresse att skydda den ubåtsburna 
andraslagskapaciteten på Kolahalvön.

Den tidigare hotbilden, från det kalla kriget, 
där målet för ett sovjetiskt angrepp kan ha varit 
att tilltvinga sig en genommarsch genom Sverige, 
eventuellt kombinerat med att ockupera huvud-
delen av landet, bedöms inte som relevant. Dessa 
antaganden har legat till grund för utformningen 
av scenarierna, men också för vissa bedömningar 
av hur de ryska stridskrafterna kommer att ut-
vecklas på sikt.
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under de sena 1920- och 1930-talen. Efterhand 
som kriget på östfronten fortskred återfick de 
sovjetiska förbanden förmågan att strida med 
högre förband, kårer, arméer och fronter (armé-
grupper) 

När de sovjetiska kärnvapenprogrammen mog-
nade under 1950 talet skapades en ny doktrin, 
1959–1964. Den utgick från att en konflikt i 
Europa skulle inledas med ett massivt kärnvapen-
angrepp. Det tidiga 1970-talets avspänning mellan 
supermakterna och en omprövning av möjlighet-
erna att genomkämpa ett kärnvapenkrig ledde så 
småningom till att konventionell krigföring ånyo 
började bli relevant i sovjetisk doktrin. 

Efter Berlinmurens fall 1989 upplöstes Warsza-
wa pak ten och så småningom även Sovjetunionen. 
De före detta Warzawapaktsländerna valde dess-
utom att gå med i Nato, vilket förändrade det nya 
Rysslands militärstrategiska läge. Den tidigare 
planeringen att med antalsmässigt överlägsna 
markstridsförband slå Nato i Europa måste över-
ges.  Rysslands ekonomiska och militära resurser 
räcker inte för ett sådant uppträdande. 

Det krävdes en ny doktrin som tog hänsyn till 
att ett mer omfattande och långvarigt konven-

tionellt krig med Nato/USA inte gick att vinna. 
Doktrinen borde därför ge möjlighet för Ryssland 
att utnyttja uppkomna tillfällen eller svagheter 
hos en motståndare och också sikta på att kriget 
var avslutat innan Natos överlägsna resurser kom 
till verkan. 

Svaret är den så kallade ”Gersimovdoktrinen”, 
uppkallad efter den nuvarande (2016) ryske ge-
neralstabschefen, där en konflikt ska utkämpas 
i alla domäner, från den fysiska till den virtuella, 
till lands, till sjöss, i luften samt i rymden. Icke-
linjär krigföring som påverkansoperationer och 
cyberangrepp får en central betydelse. Kriget ska 
vinnas redan innan det egentliga militära angreppet 
börjar. De av Gerasimov presenterade tankarna 
ska dock inte betraktas som en fullständig doktrin, 
utan snarare som en genomgång av viktiga medel, 
eller om man så vill tänkbara angreppsmetoder, i 
en framtida konflikt. 

För att få en mer fullständig bild av ryskt doktrin-
tänkande och därmed vad som styr utvecklingen 
av den ryska krigsmakten, såväl vad avser metoder 
som materiel, bör man i första hand studera den 
officiellt fastställda Militärstrategiska doktrinen 
från 2014. Där framgår bland annat:
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Den ryska målsättningen är att minst 70 % av 
försvarsmaterielen skall vara modern i början 
av 2020-talet. Många av de system vi ser idag 
kommer fortfarande att nyttjas, t ex de idag mo-
derna fordons- och vapensystemen.  Nuvarande 
system för strategisk avskräckning och bärare av 
taktiska kärnvapen kommer med stor sannolik-
het fortsatt att spela en viktig roll. Men dagens 
system kommer troligtvis att vara kompletterade 
med nya och/eller utvecklade system inom flera 
teknikområden. 

Utvecklingen inom informations- och kommu-
nikationstekniken leder till ökad snabbhet som 
medger ett högre tempo i beslutsfattandet. En 
utvecklad informations- och kommunikations-
teknik utgör också basen för strid med system i 
samverkan, vilket i sin tur medger avsevärt ökade 
räckvidder och snabbare beslutscykler vid iden-
tifiering, målföljning och bekämpning i realtid. 
Ryssland har under de senaste åren satsat betydligt 
på att utveckla innovationsmiljön och förbättra 
teknologiföretagens verksamhetsförutsättningar, 
bland annat inom informations- och kommunika-
tionsteknologiområdet vilket är ett av Rysslands 
prioriterade och statligt understödda teknologi-
områden. 

Precisionen hos olika fjärrbekämpningssystem 
som ballistiska missiler och kryssningsrobotar 
kommer i den studerade tidshorisonten sannolikt 
att öka genom mer avancerad teknik för slutfas-
styrning. Detta i sin tur kommer att innebära att 
de får en större operativ betydelse, eftersom de 
då kan användas också mot militära prioriterade 
mål och inte bara som ett politiskt maktmedel 
med nukleära stridsspetsar. Vad gäller kryssnings-
robotar går utvecklingen mot miniatyrisering av 
elektronik, förbättrade satellitbaserade naviga-
tionssystem, signaturreducering och förbättrad 
motorteknik. Tekniken kommer sannolikt att bli 
billigare än idag vilket medför att kryssningsro-
botar istället för att vara ett exklusivt vapen som 
sätts in i undantagsfall mot särskilt högvärdiga 
mål kan blir något av ett mängdvapen.

Vi kan räkna med kontinuerlig ögonblicksinfor-
mation från satelliter genom att dessa samverkar 
och kontinuerligt kommunicerar, t ex genom op-
tiska länkar, och avlöser varandra så att åtmin-
stone någon av de satelliter som ingår i systemet 
ligger ovanför horisonten. Vi kan också förutse 
utvecklade sensorer med högre upplösning, bättre 
än decimetrar, genom att man t ex sätter fler pix-
lar på sensorn och genom linser som använder 

att Nato, därmed i förlängningen USA, är • 
Rysslands huvudmotståndare,
att politiska omvälvningar i grannländer • 
kan utgöra hot som kan behöva mötas med 
militära medel,
att informationsoperationer, i mycket vid • 
bemärkelse, mot Ryssland måste kunna mö-
tas och kunna användas för att påverka en 
motståndare
att Ryssland måste kunna agera utanför sina • 
gränser för att bekämpa terrorism och för 
att kunna skydda ryska medborgare.

Bland de medel och metoder som pekas ut för att 
möta hoten framhävs bl a påverkan på politiska 
och andra organisationer i motståndarlandet, 
informations- och cyberoperationer, precisions-
vapen, elektronisk krigföring, obemannade sys-
tem av olika slag och specialstyrkor. För att man 
ska kunna utnyttja resultaten av olika typer av 
okonventionella angrepp krävs därutöver en om-
fattande militär förmåga. 

En faktor som lyfts fram i doktrinen är vikten 
av historisk, moralisk och patriotisk fostran som 
en viktig komponent för försvaret av Ryssland. 
En något udda komponent i en militär doktrin 
då den pekar på något som i de flesta länder lig-
ger utanför den militära domänen, i den mån det 
överhuvudtaget är en stats uppgift – att påverka 
den egna befolkningens sätt att tänka. 

Intressant nog, på den taktiska och operativa 
nivån, är det åter Tuchatjevskijs tänkande som 
präglar hur striden ska föras. Slagkraftiga meka-
niserade förband och luftlandsättningar under-
stödda av flyg ska tidigt kunna nå in på djupet av 
en motståndares territorium och därmed förlama 
motståndet. 

Moderna vapensystem som långräckviddiga 
robotar och precisionsvapen tillsammans med 
påverkansoperationer och cyberattacker gör inte 
principen obsolet, snarare gör de bara konceptet 
än mer verkningsfullt.

Generell teknikutveckling



9

andra material än glas. Standardisering, ”plug 
and play-teknik” och miniatyrisering innebär att 
satellittekniken efterhand blir billigare. Trots att 
tekniken med viss sannolikhet kommer att vara 
tillgänglig är bedömningen att det inte kommer 
att finnas operativa rymdbaserade vapen mot 
mål på jordytan inom den studerade tidshori-
sonten, främst då de politiska aspekterna av ”en 
kapprustning i rymden” troligen fortfarande är 
återhållande.

Obemannade system kommer efterhand att 
spela en allt större roll för spanings-, övervak-
nings- och attackuppdrag. Attackuppdrag bedöms 
fortfarande kräva ”man-in-the-loop”, och den 
obemannade farkosten kommer sannolikt inte 
tillåtas att autonomt och självständigt fatta beslut 
om bekämpning. Utvecklingen av nya energi-
försörjningssystem medför att obemannade sys-
tem får längre aktionstid och räckvidd. Även den 
autonoma förmågan ökar sannolikt, främst på 
grund av forskningsresultat inom styrautomatik 

och signalbehandling. Obemannade flygfarkoster 
för olika uppgifter kommer i framtiden att vara 
mängdsystem som finns på alla nivåer i den ryska 
organisationen.

Mycket av den ryska teknikutveckling vi ser 
framför oss handlar om att man snabbt ska för-
stå situationen på strategisk, operativ och taktisk 
nivå, och att utifrån detta agera med väl avvägda 
precisionsinsatser. Detta kan ske genom att in-
formation från satelliter, obemannade farkoster, 
fartyg, soldater och undervattensfarkoster länkar 
in information i nära realtid oavsett avstånd och 
att enorma datamängder autonomt processas och 
sammanfogas med olika typer av information. 

Utvecklingen av markstrids-, marin- och flyg-
system redovisas närmare i de olika stridskrafts-
kapitlen. Även här kommer modern informations-
teknologi bidra till att systemen blir effektivare i 
sin huvudroll samtidigt som de kan ges ett bättre 
skydd.
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Kapplöpningen mellan medel och motmedel har 
inte på något vis avstannat, den accelererar.

I Sverige har vi vad gäller allt väsentligt tillgång 
till den teknik som krävs för att efterhand kunna 
anpassa våra system till en framtida hotbild.  Vi 
kan också utan tvekan fastställa tydliga behov in-
om Försvarsmakten avseende vilka förmågor som 
kan komma att krävas i ett eventuellt framtida 
krig. Det är däremot utomordentligt osäkert om 
den nuvarande ekonomiska inriktningen kommer 
att medge att tillräckliga resurser kan avdelas för 

att utveckla våra system i tillräcklig omfattning. 
I Ryssland ser man såväl behoven som möjlig-
heterna som modern teknik erbjuder och satsar 
därför stora resurser på ökad ”samtidsanpassad” 
militär förmåga. Detta i form av både anskaff-
ning av moderna vapensystem och forskning och 
utveckling. 

Sammantaget finns det en överhängande risk för 
att det redan idag till delar existerande förmåge-
glappet mellan Sverige och Ryssland kommer att 
ha ökat inom den studerade tidsperioden.

Markstrid

Generellt ser vi när det gäller markstridskrafterna 
en utveckling där stora volymer av tämligen okva-
lificerade förband ersätts med färre men mer kva-
lificerade förband. Modern teknik tillförs i snabb 
takt. Övningar och doktrinutveckling pekar på 
en strävan att öka det operativa tempot i form 
av överraskande inledda och snabbt avslutade 
operationer. 

Vid det kalla krigets slut hade Sovjetunionen i 
storleksordningen 290 divisioner, varav huvud-
delen var mobiliseringsförband. Dagens planer 
pekar i en riktning av ca 100 brigader/regementen, 
i huvudsak stående förband. Om inget radikalt 
sker kommer den ryska armén sannolikt vara un-
gefär lika stor om 10–15 år som i dag, möjligtvis 
något större. Här finns det dock skäl att påpeka att 
det årligen utbildas i storleksordningen 300 000 
värnpliktiga vilket under de kommande femton 
åren skulle skapa en reserv på ungefär 4,5 miljoner 
personer. Det kommer att finnas en stor potential 
att sätta upp reserv-/mobiliseringsförband med 
äldre materiel, d v s dagens volymmateriel som 
t ex stridsvagnar av typen T-72.  En fördubbling av 
organisationens storlek i händelse av krig är fullt 
tänkbar.  Det skulle kräva att ca 1/3 av tillgängliga 
personal- och materielreserver utnyttjas.

När det gäller förbandsutvecklingen finns det 
två trender. Den ena går i riktning mot ökad 
rörlighet bl a i form av allt fler och mer kvalifice-
rade luftlandsättningsförband och mycket mobila 
markförband. Den andra trenden är utvecklingen 
av moderna tunga förband med hög eldkraft och 
med ett mycket gott skydd, d v s utpräglade an-
fallsförband. Dessa kommer att vara utrustade 
med t ex moderna stridsfordon av ”Armata”-
familjen. Målet är att kunna genomföra offensiva 

operationer mot en kvalificerad motståndare.  En 
trend diametralt motsatt den vi sett de senaste 
decennierna i väst. 

Den materiel vi idag ser i form av prototyper 
är den som kommer att utgöra det styrande hotet 
om tio till femton år. Dock, här finns det skäl att 
vara uppmärksam på ”game changers”, d v s ny 
teknologi som radikalt kan påverka våra möj-
ligheter att verka, t ex olika typer av motmedel 
som drastiskt kan minska verkan av vissa västliga 
system, t ex olika typer av robotar. De av dagens 
system som kommer att leva vidare till 2030, och 
bortom, kommer sannolikt vara modifierade med 
ny teknik, t ex avancerade skydds- och lednings-
system. 

Den pågående militärreformen är inte bara en 
fråga om att skapa en ny organisation och tillföra 
ny materiel, den är också ett led i att reformera 
taktik och ledning. Redan idag, 2016, har den 
ryska krigsmakten återtagit mycket av sin förmåga 
att operera med stora förband, vilken bedöms 
vara helt återtagen och dessutom utvecklad i det 
aktuella tidsperspektivet.

De tendenser vi ser idag är på taktisk och ope-
rativ nivå visar på en tydlig strävan till att öka 
hastigheten i operationerna. Det bland annat ge-
nom att man utvecklar förmågan till att påbörja 
operationer direkt ur fredsgruppering, utan långa 
och röjande förberedelser. Kopplat till detta ut-
vecklas metoder och vapensystem för att tidigt, 
helst innan huvudoperationen påbörjas, förlama 
en motståndare genom att slå ut ledningssystem 
(såväl militära som civila) och andra vitala kom-
ponenter. Det kan ske t ex genom omfattande 
insatser av specialstyrkor, långräckviddiga mark-
målssystem och cyberangrepp. 
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Mekaniserade förband kommer även i framtiden 
utgöra ryggraden i de ryska markstridskrafterna. 
Generellt kommer de bestå av tre kategorier; 
tunga mekaniserade förband ämnade för offen-
siva operationer mot en kvalificerad motståndare, 
lättare mekaniserade förband med hög operativ 
rörlighet, också med god anfallsförmåga mot en 
icke mekaniserad motståndare, mekaniserade 
luftlandsättningsförband som företrädesvis för 
rörlig strid för att ta och försvara sina mål efter 
att de luftlandsatts. 

Den indirekta elden har alltid haft en mycket 
framträdande roll i rysk (sovjetisk) markstrid, 
inget tyder på någon förändring i det avseendet. 
Utvecklingen mot allt längre räckvidder och infö-
randet av nya ammunitionstyper, t ex kluster- och 
termobariska stridsdelar, på stor bredd kommer 
att leda till en mycket hög momentan eldkraft 
mot ett givet område, t ex ett försvarsgrupperat 
förband. Precisions- och målsökande stridsdelar 
i kombination med avancerade spaningssystem 
t ex drönare kommer att innebära en avsevärt 
ökad förmåga att bekämpa punktmål. 

Natos goda förmåga att genomföra luftopera-
tioner bl a genom att sätta in olika typer av lång-

räckviddiga robotar eller leverera direkt understöd 
till egna markstridsförband gör att luftvärnsför-
mågan fortsatt kommer att prioriteras mycket 
högt i den ryska organisationen.

Sammantaget, den ryska förmågan att snabbt 
och därmed överraskande genomföra, eller åtmin-
stone påbörja, tämligen omfattande operationer i 
såväl omedelbar anslutning till ryskt territorium 
som i Rysslands närområde kommer att vara 
god.

De mer kvalificerade förbandens offensiva för-
måga kan förväntas öka radikalt, inte bara ge-
nom tillförsel av bättre traditionella vapensystem 
som t ex stridsvagnar, men också på grund av 
utvecklingen av sofistikerade stödsystem för t ex 
elektronisk krigföring och en kraftigt utökad 
användning av drönare av olika slag. 

Antalet mycket moderna förband kommer att 
vara begränsat, med ryska mått mätt. Det gör 
att reservförband, bemannade till stor del med 
värnpliktiga och utrustade med äldre materiel, 
d v s 2000- standard, kan komma att ges viktiga 
uppgifter mot mindre kvalificerade motståndare 
eller i sekundära siktningar. 
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Östersjön är Rysslands närmaste sjöväg till Väst-
europa. En betydande del av handelsflöden till och 
från Ryssland passerar här, något som Ryssland 
måste säkerställa. De officiellt uppgifterna för den 
ryska flottan i Östersjön är att i fredstid försvara 
Rysslands intressen så som territoriell integritet, 
skydda civil sjöfart och den ekonomiska zonen, 
samt att garantera tillgången till Östersjöns re-
surser. I krig är uppgifterna att försvara regionen 
mot anfall och inom ramen för detta hindra fien-
den att nå sjöherravälde i sydöstra och centrala 
delen av Östersjön och förhindra fientlig blockad 
av området. 

Huvuddelen av de marina stridskrafterna, främst 
ytattackfartyg, landstigningstonnage samt flyg-
förband är baserade i Baltisjk (Kaliningrad). Här 
finns även en marininfanteribrigad samt ett marint 
spetsnazförband. I Kronstadt (St Petersburg) finns 
huvuddelen av den marina varvsverksamheten, 
men basen är också hemmahamn för de ryska 
ubåtarna.

Östersjömarinen bedöms under överskådlig tid 
att förfoga över ett 20-tal robotbestyckade fartyg, 
primärt byggda för ytattack och ubåtsjaktuppgif-
ter. Den kommer också disponera ett antal ubåtar. 
Flera olika nya fartygstyper är under produktion 
och vissa ha redan levererats. Det senaste tillskot-
tet till ryska Östersjömarinen är fyra mycket mo-
derna och välbestyckade korvetter av Steregushchy 
klass. Fartygen har ytterst kvalificerade system för 
luftförsvar och ubåtsjakt. Inom några år kom-
mer sannolikt två stora nyproducerade landstig-
ningsfartyg av Ivan Gren-klassen och ett större 
antal mindre, mycket snabba, landstigningsfartyg 
tillföras Östersjömarinen. Dessa fartyg kommer 
att ge en ökad förmåga att genomföra offensiva 
landstigningsoperationer i östersjöområdet.

En tydlig trend är att man prioriterar kvalitet 
framför kvantitet. Fartygsserierna är kortare med 
färre fartyg men vilkas konstruktion, sensorer och 
vapenbestyckning är på en högre nivå än tidigare.  
Vi har utöver moderniseringen även kunnat kon-
statera en avsevärt utökad övningsverksamhet.

Ryska fartyg har alltid varit kraftfullt utrustade 
avseende såväl sensor- som vapensystem. Fartyg i 
nyproduktion är inget undantag, utan snarare tvärt 
om. I och med de nya fartygen av Stereguschy-klass 
så har man genom luftvärnsrobotsystemet REDUT 
tagit ytterligare ett steg vilket innebär att man har 

ökat förutsättningar för att kunna eskortera och 
skydda ett överskeppningsföretag mot både flyg 
och robotar. Standardrobot på alla nybyggda ryska 
fartyg är en vidareutvecklad sjöbaserad version 
av S-400. Roboten finns i två olika varianter med 
räckvidd på 40 km (Stereguschchy) och 120 km 
(större fartyg) och bedöms vara mycket kapabel 
med sin höga överljudsfart, goda manöverförmåga 
och avancerade radarmålsökare.  

En annan trend inom ryska flottan är att bestycka 
nya fartyg med robotsystemet Klub. Systemet är 
modulärt och olika typer av robotar kan laddas i 
samma kanistrar alternativt i torpedtuber på ubåtar 
av ”Kilo Ny” klass. Det finns två huvudsakliga 
robotar i familjen. 3M-54, en sjömålsrobot med 
överljudsprestanda i slutfasen och räckvidd på 
över 200 kilometer. Dessutom finns 3M-14 som 
är en kryssningsrobot mot i huvudsak markmål 
med räckvidd på 2500 kilometer. Robotarna kan 
bestyckas med såväl konventionella som nukleära 
stridsdelar.

Båda dessa vapensystem REDUT och Klub be-
döms vara i bruk på stor bredd i den ryska mari-
nen omkring år 2030.

Ryska marina stridskrafter har, och kommer 
att ha, ett brett spektrum av verkansformer, som 
med kort varsel kan sättas in i olika riktningar. 
Förmågan att verka mot alla typer av mål, på 
ytan, i luften och under ytan kommer att vara god. 
Tydligt är också att Ryssland inte avvecklar äldre 
fartyg förrän nya är levererade och operativa. 

Den ryska marinen har idag tämligen god för-
måga att genomföra överskeppnings- och land-
stigningsföretag i Östersjöområdet. De landstig-
ningsfartyg/svävare som redan idag är baserade 
i Östersjön, har en total kapacitet att i ett och 
samma företag, snabbt kunna flytta ca 3 500 
man och 100 stridsvagnar (siffran blir avsevärt 
mycket högre om man ersätter stridsvagnar med 
stridsfordon). I denna beräkning är nyttjande av 
civilt tonnage inte inräknat. Ryssland har under 
längre tid satsat på att återuppbygga förmågan 
att genomföra offensiva landstigningar i östersjö-
området genom att ersätta äldre tonnage med nya 
typer och genom en alltmer ökad övningsverk-
samhet. Denna trend bedöms fortsätta.

Förekomsten av långräckviddiga luftvärns- och 
sjömålsrobotsystem i Kaliningrad kommer att öka 
den ryska flottans handlingsfrihet i södra Östersjön. 

Marin krigföring
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Det i kombination med den alltmer utvecklade 
förmågan att samverka med flygstridskrafterna, 
t ex genom överföring av spaningsdata mellan 
flygplan och fartyg kommer öka handlingsfrihe-
ten att genomför olika typer av operationer till 
sjöss. 

Sammantaget innebär den ryska marina ut-
vecklingen och den ökade förmågan att samverka 
med andra system att möjligheterna till tämligen 
omfattande, snabbt igångsatta operationer kom-
mer att öka.

Avseende materiel får man inte enbart titta på 
vad som finns utgångsbaserat i Östersjöområdet. 
Fartyg och ubåtar är rörliga enheter, som kan flyt-
tas mellan olika operationsområden. Då flera av 
de stora ryska varven finns i Östersjön så kom-
mer det alltid att finnas fler fartyg och ubåtar här 
än de som egentligen tillhör Östersjömarinen. 
Styrkeförhållandena är därför aldrig statiska. Far-
tyg och ubåtar som skenbart befinner sig i öster-
sjöområdet för underhållsarbeten eller provturer 
kan mycket väl vara ett sätt att inför en konflikt 
förstärka Östersjömarinen.

Stridskrafter utvecklas kontinuerligt och detta gäl-
ler även för flygstridskrafterna. I perioden under 
och efter det kalla kriget skedde en utveckling mot 
en ökad integration och samverkan mellan mark- 
och flygstridskrafter. Det senaste decenniet har 
medfört att det i större utsträckning är de tekniska 

systemen som samverkar snarare än förband och 
enheter i ett system-av-system koncept. 

Bättre sensorer och informationsbehandling 
tillsammans med ökad kommunikationsförmåga 
och navigationsnoggrannhet medger realtidssam-
verkande system. En tydlig trend är också ett ökat 

Flygkrigföring
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användande av rymdbaserade system för underrät-
telseinhämtning, navigation och kommunikation 
samt ett ökat inslag av att med tele- och cyberkrig-
föring påverka spanings- och ledningssystem.

Vi kan också förvänta oss ett avsevärt ökat in-
slag av fjärrstridsmedel (kryssningsrobotar och 
bal listiska robotar) samt ett snabbare tempo i krig-
föringen. Kryssningsrobotar får ökade räckvidder, 
bättre precision och smygegenskaper. De är till sin 
karaktär anonyma då det inte alltid är uppenbart 
vem som avfyrat roboten. Kryssningsrobotar har 
därför alltmer kommit att användas i inledande 
delar av en konflikt eller då en aktör inte vill ris-
kera att bli indragen i en utdragen strid på marken. 
Kryssnings- och ballistiska robotar utgör också 
ett kraftfullt medel att i inledningen av en kon-
flikt bekämpa en motståndares fasta installationer. 
Tidigare långdragna förbekämpningsskeden kan 
till del ersättas med ett tidigt, i tiden samordnat 
och kraftfullt slag.

Vi har de senaste åren sett flera händelser där 
ryska flygstridskrafter uppträder provokativt och 
utför vad som kan uppfattas som anfallsövningar 
mot mål i grannländer. I flera fall verkar verk-
samheten vara planerad till att sammanfalla med 
andra skeenden. Flygstridskrafterna egenskaper 
gör dem väl lämpade för detta ändamål i alla 
konfliktnivåer och händelserna ligger väl i linje 
med modern rysk doktrin. Vi ser idag också hur 
Ryssland använder transportflygplan för snabba 
och omfattande omgrupperingar av tunga mark-
förband, både vid övningar och i kriget i Syrien. 
En utveckling av transportflygförmågan skulle 
också rimma väl med nuvarande doktrinutveckling 
där snabba operativa och taktiska förflyttningar 
är en vital komponent.

Ryska flygstridskrafter består av många olika 
system, befintliga och under utveckling. Mest 
intressanta inom de närmaste tjugo åren är de 
redan operativa Su-34, Tu-22 och Tu-160, det i 
närtid operativa Su-35 och det kommande jakt-
flygplanet T-50 och det strategiska bombflygplanet 
PAK-DA. Utöver strids- och bombflygplan är även 
ledningsflygplan och transportflygplan viktiga 
komponenter och även här sker nyutveckling. 

Ryska stridsflygplan har en mycket bred palett 
av beväpningsalternativ: ”dumma” frifallande 
bomber, precisionsstyrda bomber och attackrobo-
tar, sjömålsrobotar, bombkapslar med yttäckande 
stridsdelar (klusterstridsdelar) och jaktrobotar av 
olika typer. Två exempel i den senare kategorin 

vilka bedöms finnas på stor bredd i organisationen 
om tio år är K-77M och K-74M. Den förstnämnda 
är en medel-/långräckviddig robot, ca 90-100 km, 
och har en mycket avancerad målsökare med en 
Active Phased Array Antenna (APAA) radar. Den 
senare, K-74M, är en IR-robot med ca 40 km 
räckvidd. Notera att de ryska flygstridskrafterna 
också har extremt långräckviddiga robotar som 
t ex R-37 med dryga 300 km räckvidd. De är 
främst avsedda för att bekämpa radarspanings- 
och stridsledningsflygplan. 

På luftvärnssidan har Ryssland de senaste åren 
introducerat avancerade långräckviddiga system, 
landbaserade och ombord på fartyg. Som exempel 
kan nämnas S-400 och S-500. Samtidigt förbättras 
möjligheten att använda dessa i nätverk med luft-
burna sensorer. Systemens långa räckvidder kan 
då användas fullt ut utan att begränsas av hori-
sonten. En karta över Östersjön med denna typ av 
system grupperade i Kaliningrad och ombord på 
ett fåtal fartyg, kompletterade med jaktflygplan, 
visar på en helt annan operativ miljö än vad som 
var verklighet för bara några år sedan. Förutom 
att det försvårar en motståndares insatser och 
begränsar dennes handlingsfrihet så ger det också 
skydd åt egna flygburna och sjögående system. 

En mycket viktig faktor vid bedömning av rys-
ka flygresurser vid en eventuell konflikt i Öster-
sjöområdet är flygstridskrafternas mycket höga 
operativa rörlighet. Vid speciellt viktiga skeden 
av en operation kan man förutsätta att antalet 
flygplan som deltar är avsevärt fler än de som 
normalt är baserade i Östersjöregionen. Det tar 
bara någon timme eller några timmar för flygplan 
som är baserade i t ex Moskvaområdet eller södra 
Ryssland att frambasera till vårt närområde. Vissa 
flygföretag kan också genomföras direkt från 
avlägsna baser. 

Sammantaget ser vi en bild där förmågan att 
med hög precision slå på djupet av en motstån-
dares territorium ökar. Även möjligheterna att 
bedriva olika typer av luftförsvarsoperationer, 
t ex skydda luftlandsättningsföretag, kommer att 
vara avsevärt bättre än idag. Även om många av 
dagens system kommer att finnas kvar under den 
studerade perioden så bedöms de nyaste syste-
men genom sin överlägsenhet få stor inverkan på 
striden. Den pågående teknologiska utvecklingen 
kommer påverka alla aspekter av flygstridskraf-
ternas utnyttjande under perioden. 
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Det pågår just nu en militär kapprustning i cy-
bermiljön, där såväl stormakterna som mindre 
nationer gör stora satsningar. Anledningen är 
att civila och militära system genom den snabba 
teknikutvecklingen kommit att bli allt mer upp-
kopplade, vilket gör dem sårbara för cyberan-
grepp. Detta kan en angripare utnyttja i olika 
syften, såsom komma över hemlig information, 
bedriva psykologisk krigföring, kartlägga vår 
försvarsförmåga eller som understödjande del i 
en reguljär militär operation. 

Sverige utsätts dagligen för cyberattacker, men 
målen är sällan rent militära. Försök att komma 
över källkod eller innovationer från svenska tek-

nikföretag och sekretessbelagda handlingar från 
olika myndigheter eller försök att kartlägga op-
positionella som flytt till Sverige tillhör normal-
bilden. Även militära system utsätts dock konti-
nuerligt för såväl kartläggning som avancerade 
intrångsförsök.

Det som skiljer cybermiljön från andra opera-
tionsmiljöer är att man med relativt små medel 
i realtid kan åstadkomma betydande effekter på 
stora avstånd. I teorin kan man från sitt skrivbord 
skicka in en trojan i ett ledningssystem på andra 
sidan jorden, som ger en motståndares luftförsvar 
en felaktig lägesuppfattning. Även om ett sådant 
angrepp givetvis kräver stor förkunskap kan man 

Cyber- och telekrigföring
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utan större resurser åtminstone skapa irritation 
eller vilseleda, något som skapar osäkerhet hos 
en motståndare och binder upp dennes resurser. 
Risken för att bli upptäckt är vidare förhållan-
devis låg, eftersom man relativt enkelt kan dölja 
sina spår. Det är därför ytterst svårt att utreda 
vem som egentligen står bakom ett cyberangrepp. 
Aktörerna kan vara alltifrån enskilda privatper-
soner och kriminella ligor till paramilitära cyber-
förband med ekonomisk uppbackning från en 
reguljär krigsmakt.

På grund av cybermiljöns stora betydelse har 
många länder valt att omgärda verksamhet och 
förmågor i denna miljö med högsta möjliga se-
kretess. Det var först genom Edward Snowdens 
publicering av hemliga NSA-dokument år 2013 
som allmänheten gavs en inblick i hur omfattande 
USA:s förmåga i cybermiljön kommit att bli. De 
påvisade bland annat existensen av avancerade och 
storskaliga västledda övervakningssystem, där så-
väl internationella undervattenskablar som interna 
datorsystem hos företag som Google och Yahoo 
avlyssnats. Andra dokumentet bekräftade att man 
även på presidentnivå identifierat cyberangrepp 
som ett attraktivt säkerhetspolitiskt maktmedel 
där amerikanska myndigheter förväntas identi-
fiera olika mål som kan angripas i cybermiljön, 
då detta kan göras utan risk för upptäckt.

Mycket pekar på att även Ryssland spenderar 
stora resurser på att komma ikapp västvärlden 
när det gäller förmåga till cyberangrepp. Källor 
inom den ryska federala säkerhetstjänsten FSB har 
beskrivit att man länge arbetat med att ta fram 
effektiva cybervapen, där man försöker dra nytta 
av sin historiskt goda kompetens inom matematik 
och kryptografi. Målet är att identifiera sårbarhe-
ter i en motståndares centrala IT-system, i syfte 
att kunna påverka militära ledningssystem eller 
samhällskritisk infrastruktur. Vi måste således i 
en framtida konfliktsituation vara beredda på att 
möta en motståndare som har förmågan att på-
verka olika delar av samhället genom cybermiljön, 
utöver militära mål även civila.

Slutsatserna för vår del är att motståndarens 
förmåga till cyberkrigföring bör tas om hand i 
såväl militär som civil försvarsplanering. Eftersom 
Försvarsmakten varken förfogar över eller ansvarar 
för stora delar av cybermiljöns infrastruktur och 
tjänster kan hoten endast bemötas genom samar-
beten mellan olika aktörer inom stat, näringsliv 
och det övriga samhället. Samtidigt ska vi minnas 

att frihet på nätet och nätneutralitet är något som 
de flesta svenskar enligt undersökningar värderar 
högt. Vi måste därför finna rimliga och skäliga 
metoder för att skydda vårt öppna och fria sam-
hälle på ett sätt som inte avgörande riskerar att 
urholka tilltron till cybermiljön eller morgondagens 
informations- och kommunikationsteknik.

Praktiskt innebär cyberhotet att vi i samband 
med en konflikt, eller i situationer där vi kan 
utsättas för påtryckningar, måste räkna med att 
utsättas för en mycket bred palett av angrepp. 
Där kan bl a ingå:

Överbelastningsattacker mot myndigheters • 
och andra organisationers servar för att hin-
dra såväl kommunikation mellan myndighe-
ter som information till allmänheten.

”Nedsläckning” av specifika system som • 
t ex styrsystemen för energiöverföring hos 
Svenska kraftnät, trafikledningssystemet 
vid SJ, bankernas betalningssystem, tele-
operatörernas mobiltelefonnät och data-
förbindelser.
Spridande av falsk eller förvrängd informa-• 
tion via t ex SMS och mail vilken kan tolkas 
som att den kommer från pålitliga källor, 
t ex MSB, Sveriges Radio, TT m fl.
Utnyttjande av sociala medier för att även • 
där t ex via kapade konton eller angivande 
av falska källor sprida förvirring eller för-
medla falska uppgifter.
Störning av navigationssystem som t ex • 
GPS.
Manipulering av radarsystem, t ex att falska • 
ekon läggs in.
I gränslandet mellan konventionell telekrig-• 
föring och cyberkrigföring kan det röra sig 
om att störa eller avlyssna såväl militär som 
civil trådlös datakommunikation.

Möjligheterna är i det närmaste oändliga om mot-
ståndaren (vi) inte vidtagit ordentliga skyddsåt-
gärder i förväg och dessutom saknar förmåga att 
snabbt möta nya oväntade angreppsformer. 

Cyberkrigföring är inget som påbörjas enbart 
i omedelbar anslutning till en spänd situation. 
Långt innan en konflikt utbryter kan det t ex i 
militära sammanhang röra sig om att genom in-
dustrispionage eller genom att man följer militär 
provnings- och övningsverksamhet för att bilda 
sig en uppfattning om våra förmågor.  
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Även om betydelsen av att påverka en motstån-
dares beslutsfattning och vilja kommit att öka i 
modern krigföring så är informationskrigföring 
inte någon ny företeelse. Vad som förändrats i 
dagens situation är att det nu är möjligt att genom 
fler informationskanaler kunna nå ut till ett större 
antal målgrupper med en högre hastighet. 

Vad som inte förändrats genom historien är män-
niskan. Mänsklig perception och varseblivning, 
vår önskan om social tillhörighet och identifiering 
tillsammans med vårt behov att uppfatta vår värld 
som begriplig, hanterbar och meningsfull gör att 
individers samt gruppers medvetna och omedvetna 
beslutsprocesser går att påverka. 

Inom militära operationer benämns detta of-
tast för informationsoperationer (InfoOps) eller 
psykologiska operationer (Psyops). 

Ryssland har alltid haft en god förmåga till infor-
mationskrigföring, inte minst under det kalla kriget. 
Det som kännetecknar det ökande nyttjandet under 
de senaste tio åren är en politisk vilja att använda 
verktyget samt betydelsen av och tyngdpunkten 

på information som verkansmedel explicit, vilket 
understryks i officiella styrdokument.

Den ryske generalstabschefen Gerasimov har 
framfört att relationen mellan icke-militära och 
militära maktmedel i vissa situationer kan vara 
4-1 i syfte att kunna dominera i händelse av en 
väpnad konflikt – åtminstone inledningsvis. Tanken 
är att de direkta militära aktionerna ska vara en 
avslutande del av en konflikt där informations-
aktiviteter som löpt över längre tid ska ha bäddat 
för snabba framgångar. Det bör dock observeras 
att det inte går att avstå från den militära kompo-
nenten, det är med den man utnyttjar det övertag 
som man skaffat sig genom en framgångsrik in-
formationsoperation. 

Förutom utnyttjandet av konventionella medier 
sker en betydande del av informationskrigföringen 
via sociala medier. 

Varje informationskampanj har långsiktiga mål-
sättningar, precis som en operationsplan för vilken 
militär operation som helst, där samtliga insatser 
bidrar till att verka mot ett gemensamt mål. 

Okonventionella komponenter
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En vanlig indelning i informationsaktiviteter är 
att benämna dem som vita, gråa eller svarta be-
roende på vem som är källan. En vit källa är där 
avsändaren är känd och sanningsenlig, medan en 
produkt där avsändaren är okänd benämns som grå. 
Svart är när en falsk avsändare medvetet används 
och ett budskap framför i någon annans namn. 
Exempel på detta är förra årets (2015) förfalskade 
brev där försvarsminister Peter Hultqvist ska ha 
erbjudit sig att sälja vapen till Ukraina. 

En annan central del i okonventionella krigfö-
ringsmetoder är specialförband och specialope-
rationer. Det rör sig om till sin natur småskaliga, 
oortodoxa operationer och av högriskkaraktär. 
Man strävar efter att med relativt små medel på 
okonventionella sätt uppnå strategiska effekter. 
För att genomföra dessa krävs specialförband, 
som består av särskilt uttagen och utbildad per-
sonal där språkkunskaper och social förmåga är 
viktiga komplement utöver goda militära färdig-
heter. En nyckelaspekt av specialoperationer är att 
kunna verka i hela konfliktspannet, fred till krig. 
Specialförband är därför en viktig komponent i 
så kallad hybridkrigföring. 

När specialförband används i syfte att stötta 
informationsoperationer sker det ofta genom 

handlingar där de sekundära psykologiska effek-
terna är större än de primära kinetiska.

Uppgifter för specialförband kan vara:

utrusta, utbilda, uppvigla och understödja • 
lokala regeringskritiska grupper i deras ak-
tioner,
eliminera nyckelpersonal, som har en bety-• 
dande funktionell roll som flygförare eller 
höga chefer men även personer med en mora-
lisk roll som karismatiska ledare eller kända 
opinionsbildare med hög trovärdighet,
genomföra precisionsbekämpningar genom • 
exempelvis målbelysning för flygbekämpning 
av viktiga anläggningar,
sprida förvillande information som syftar • 
till att demoralisera eller desorganisa våra 
förband eller att genom sabotage vägra oss 
tillgång till exempelvis TV, radio och sociala 
medier,
genomföra precisionsinsatser och räder mot • 
nyckelterräng vid avgörande moment under 
exempelvis luftlandsättnings- eller landstig-
ningsoperationer. 

Begränsningen med specialförband är att de inte 
kan hålla tagen terräng eller ta öppen strid med 
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konventionella förband, vilket gör dem beroende 
av ett dolt uppträdande. En slutsats är att alla ty-
per av förband, kanske främst hemvärnsförband, 
med god lokal kännedom, har en viktig roll i att 
möta den här typen av hot. 

Informationskrigföring och utnyttjande av speci-
alförband är aldrig isolerade delar av krigföringen 
utan ingår i en övergripande operationsplan med 
tydliga militära och politiska målsättningar.

Till varje militär operation mot Sverige kommer 
det alltid finnas en plan för hur informationskriget 
skall föras. Informationsoperationer och förbe-
redelser för att utnyttja specialförband kommer 
ha inletts långt innan andra militära förberedelser 
kommer synas. Informationsoperationen kan såväl 
syfta till att försöka övertyga oss om att vi inte 
kommer att utsättas för att angrepp som inriktas 
på att minska vår försvarsvilja eller förmåga.

Vilseledning är inget nytt koncept i konflikthistorien 
och har en nära knytning till informationsoperatio-
ner, gränsen är flytande. Ryssland och dessförinnan 
Sovjetunionen har institutionaliserat vilseledning 
i mycket större utsträckning än de flesta andra 
länder. Utvecklingen av rysk vilseledning under 
andra världskriget ledde till att Sovjetunionen vid 
många tillfällen kunde uppnå strategisk, operativ 
såväl som taktiskt överraskning mot axelmak-
ternas styrkor under den andra halvan av kriget. 
Dessa framgångar ledde till att vilseledning kom 
att bli en än större del av sovjetisk och sedermera 
rysk militärdoktrin.    

Vilseledning är till del vad som benämns maski-
rovka på ryska, vilket utgör en central del av 
ryskt militärt tänkande: ”Konsten att säkerställa 
framgång i strid, beror på ett komplex av åtgärder 
för att vilseleda avseende läge och stridsvärde hos 
förband och objekt och stridsplaner...” Vilseledning 
är i dagsläget också en del av det som under det 
kalla kriget benämndes ”aktiva åtgärder”, aktiv-
nye meroprijatija. Sådana åtgärder kan inkludera 
mediemanipulation, IT-angrepp, förfalskningar, 
diplomatiska utspel, militära aktiviteter, agent-
verksamhet, med mera.

Rysk vilseledning spänner över i stort sett all 
militär verksamhet på samtliga nivåer från tak-
tisk till strategisk, men tillämpas även i politiska, 
ekonomiska, diplomatiska, sociala och andra 
sammanhang. Vilseledning inkluderar en stor 
mängd verksamheter, till exempel påverkanskam-
panjer, desinformation, propaganda, döljande 
av verksamhet, psykologisk krigföring, maske-
ring, skenverksamhet, avledning, manipulation 
och opinionsbildning. Den ryska vilseledningen 
bygger på originalitet. Stereotypt beteende be-
traktas som ett recept på misslyckande. Varje 
plan för vilseledning måste ha ett klart definierat 
syfte liksom mål och grundas på kända fördo-

mar och sannolika reaktioner hos motståndaren. 
Kontrollen av vilseledningen ska utövas på högs-
ta möjliga nivå, och tillräckliga resurser måste 
avdelas. Vilseledningsplanerna ska genomföras 
parallellt med skarpa planer och med samma 
noggrannhet. Slutligen måste valet av tidpunkt 
för vilseledningen noga beaktas för att uppnå 
största möjliga effekt.

Efter slutet på det kalla kriget har digital och 
medial utveckling medfört ökade möjligheter till 
vilseledning. Dessutom har mediekonsumenten 
ändrat karaktär, från att vara en förhållandevis 
passiv mottagare av information till att bli en 
post-modern betraktare som relativiserar en stor 
del av budskapen i medierna, vilket också för-
enklar vilseledning. 

Kriget mellan Ryssland och Georgien omfattade 
långtgående åtgärder i vad Ryssland benämner som 
informationsteknologiska och informationspsy-
kologiska metoder för att bland annat vilseleda 
både motståndaren och omvärlden. Resultatet 
var inte övertygande, trots att Ryssland hade 
investerat stora resurser för att få Georgien att 
framstå som angriparen. Kriget utvärderades och 
annekteringen av Krim 2014 genomfördes med 
hjälp av en mängd vilseledande åtgärder, från 

”artiga människor” i omärkta gröna uniformer till 
mediala förvanskningar. Ryssland lyckades annek-
tera en del av en självständig stat utan nämnvärd 
extern inblandning i konflikten. Det efterföljande 
kriget i Ukraina har sett ytterligare vilseledning 
genom bland annat så kallade hjälpkonvojer till 
separatister i östra Ukraina, vad som uppges 
vara lediga soldater som tillbringar semestern i 
separatistkontrollerade områden och en tämligen 
framgångsrik mediekampanj i olika typer av me-
dier för att splittra omvärldens syn på Rysslands 
ageranden mot Ukraina, EU, USA och senare nu 
även Syrien. 

Vilseledning



20

Möjligheterna till vilseledning kopplat till mi-
litära operationer har såväl ökat som minskat. 
Spaningsmedel som satelliter, avancerad signal-
spaning och ett allt mer omfattande informations-
flöde i den digitala världen har gjort det svårare 
att dölja truppförflyttningar och andra militära 
förberedelser. Samtidigt har just denna utveck-
ling skapat nya möjligheter att skapa en falsk 
bild av det som pågår. Genom att t ex låtsas att 
man försöker hemlighålla vissa aktiviteter genom 
omfattande maskeringsåtgärder, men samtidigt 
medvetet läcka t ex ”selfies” som soldater tagit 
på sig själva vid det ”osynliga” förbandet, kan 
man hos motståndaren skapa en föreställning om 
att här pågår det förberedelser som man försöker 
hemlighålla. Resultatet blir förhoppningsvis att 
motståndaren vidtar åtgärder för att möta ett fik-
tivt hot på en plats, detta samtidigt som man själv 
anfaller på en annan plats. Liknande åtgärder kan 
vidtas inom många områden; falsk telemetri vid 

robotprov för att vilseleda om ett systems verk-
liga egenskaper, offentlig uppvisning av förment 
avancerade system som inte finns i organisatio-
nen, dölja anfallsförberedelser i ”bruset” av en 
synbarligen helt annan verksamhet m m.

De vilseledningsåtgärder som vi kan förvänta 
oss kommer att omfatta alla metoder som står 
tillförfogande: politiska signaler, ekonomiska 
transaktioner, andra påverkansoperationer av 
olika slag, cyberangrepp och militära medel.  

Med den centrala betydelse som vilseledning 
har i rysk operationskonst så kan vi utgå ifrån 
att man är beredd att avdela omfattande resurser 
för att nå önskade resultat. Vid militära opera-
tioner är det sannolikt att man är beredd att ta 
tämligen stora förluster för att genomföra en 
framgångsrik vilseledningsmanöver. Det t ex i 
form av skenanfall i stor skala såväl på marken, 
till sjöss och i luften.
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Avsikten med dessa scenarier är att skissera olika 
angreppsfall som kan läggas till grund för analyser 
avseende hur utveckla Försvarsmakten och vårt 
civila försvar för att kunna möta sådana hot som 
kan vara aktuella om ca tio till femton år. Fortsatta 
steg – hur möta hoten – kommer att studeras i 
projektets nästa fas med målsättningen att man 
ska vara klar i början av 2018.

Ryssland har små, om ens några, möjligheter 
att vinna ett stort krig mot ett Nato där USA:s 
stora militära potential kan komma till verkan 
fullt ut. Ett eventuellt angrepp mot någon eller 
några Natostater, eller en stat som kan vara vik-
tig för Nato (Sverige), måste därför kunna avslu-
tas snabbt, innan Natos överlägsna resurser gör 
sig gällande. Överraskning och vilseledning har 
alltid varit och förblir därför centrala element i 
rysk strategi och operationskonst. Likaså inne-
bär Rysslands relativa svaghet att olika typer av 
påverkans- och vilseledningsoperationer blivit 
allt viktigare i rysk krigföring. De har blivit ett 
instrument för att ”vinna kriget” innan det börjat.  
Vid utformningen av scenarierna har dessa fyra 
element; snabbhet, överraskning, vilseledning och 
psykologisk påverkan, varit styrande.

 Det bör noteras att ett verkligt angrepp san-
nolikt inte kommer att ske som det beskrivs i 
scenarierna, då varje situation är unik och kan 
inte förutses. Däremot är det troligt att många 
av de komponenter som återfinns i de olika sce-
narierna också kommer att ingå i större eller 
mindre omfattning även vid ett verkligt angrepp. 
Scenarierna kan därför ge en uppfattning om vilka 
olika problem vi kan stå inför och därför måste 
ha förmåga att hantera. 

Även om scenarierna inte ska belysa svenska 
motåtgärder så går det inte att bortse från svensk 
förmåga vilket påverkar rysk planering. Antas t ex 
Sverige ha en viss typ av vapensystem måste ett 
scenario byggas utifrån den förutsättningen. 

Vid bedömningen av realiserbarheten av de ryska 
planerna utgör därför Försvarsmaktens förmå-
gor avseende strategisk underrättelseinhämtning, 
sjömålsbekämpning, redundans i sensorsystem 
samt möjlighet att verka efter en förbekämpning 
väsentliga ingångsvärden. Viktiga faktorer är här 
bl a spridningskapacitet i flygbassystemet, spridd 
lagring av annan materiel och redundans i kritiska 

personalfunktioner. Antalet vapensystem, förband, 
av olika slag är också av stor betydelse. 

Med utgångspunkt i Försvarsmaktens långsiktiga 
ekonomiska utmaningar och enligt dagens poli-
tiska inriktning grundad på försvarsbeslutet från 
2015, antas att Försvarsmakten inte kommer att 
kunna omsätta respektive realisera dessa förmågor 
i någon större omfattning. Sannolikt har det inte 
heller skett någon nämnvärd tillväxt vad avser 
antalet förband. Här förutsätts därför att inga 
dramatiska förändringar skett i svensk förmåga. 
Dock antas förbanden vid den här tidpunkten 
vara fullt bemannade och rimligt väl övade.

Nato antas ha genomgått en något positivare 
utveckling. Förmågan i förhållande till dagsläget 
har ökat genom att existerande förbands förmå-
gor utvecklats och att det finns en ständig när-
varo av smärre enheter från ledande Nato-stater 
i Östersjöområdet. Förmågan till omfattande mi-
litära operationer i Östersjöområdet antas dock 
inte ha ökat drastiskt. 

Att förändringarna inte är större kan te sig något 
förvånande. Men ska t ex ett helt nytt vapensys-
tem vara operativt omkring 2030 måste beslut 
om utveckling fattas nu, 2016.  Få sådana beslut 
tycks vara förestående.

Scenariobeskrivningarna är likartat uppbyggda 
med en beskrivning av de ryska målen för ett 
angrepp och en plan för hur olika resurser ska 
användas – en rysk operationsplan.

Värt att notera är att scenarierna också inne-
håller en översiktlig beskrivning av hur såväl en 
informations- som cyberoperation är kopplade 
till de mer konventionella militära insatserna. 

Utvecklingen i den ryska krigsmakten bedöms 
generellt gå i en riktning mot en ökad operativ 
rörlighet för alla typer av förband, och behovet av 
tidskrävande, och därmed röjande, förberedelser 
inför en operation kommer att minska. Förmågan 
till samverkan mellan olika försvarsgrenar och 
vapensystem kommer att öka. Kryssnings- och 
ballistiska robotar kommer att finnas i stor omfatt-
ning vilket underlättar en överraskande igångsatt 
och effektiv förbekämpning. 

Sammantaget ökar förutsättningarna för snabbt 
och överraskande igångsatta operationer, något 
som väl rimmar med rysk doktrinutveckling.

Vid markstridskrafterna kommer en ny gene-
ration av stridsfordon med mycket gott skydd 

Scenarier
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och hög eldkraft samt möjligheterna att utveckla 
mycket hög momentan verkan med olika indi-
rekta system kraftigt öka förbandens offensiva 
förmåga. Ett flertal förband kommer dock i det 
aktuella tidsperspektivet fortfarande vara utrus-
tade med det som idag är volymsystemen i den 
ryska armén. Många av dessa kommer dock ha 
moderniserats, t ex kommer stridsfordon kunna 
ha aktiva skyddssystem. Obemannade fordon 
för olika specialuppgifter, t ex minröjning och 
bevakning kommer att finnas.

Sjöstridskrafterna kommer till stor del bestå av 
moderna fartyg med viss signaturanpassning och 
kvalificerad beväpning för såväl ytstridsuppgifter 
som ubåtsjakt. Självskyddsförmågan mot t ex 
robotar kommer att vara god. Ubåtarna kommer 
att vara beväpnade med såväl torpeder, kryss-
ningsrobotar som sjömålsrobotar. Obemannade 
undervattensfarkoster kommer att vara en viktig 
komponent för bl a minröjning, underrättelse-
inhämtning och för utplacering av sensorer och 
vapen.

Flygstridskrafterna kommer att bestå av en 
blandning av idag operativa system och sådana 
som är under utveckling. De senare, även om de 
inte kommer utgöra huvuddelen av flygstridskraf-
terna, bedöms genom sin överlägsenhet få stor in-
verkan på striden. Överlägsenheten kommer sig av 
smyganpassning, ökad räckvidd för plattformen, 

ökade räckvidder på sensorer och vapen, förbätt-
rad navigations- och kommunikationsförmåga 
och ökad telekrigsförmåga. En djupare integra-
tion mellan flygstridskrafter, marina enheter och 
med luftvärn kan förväntas. Rysslands förmåga 
till offensiva operationer med flygstridskrafter i 
Östersjöområdet kommer att öka.

Drönare av olika slag kommer att vara ett mängd-
vapen. De kommer att finnas väl spridda i hela 
organisationen, från pluton till division, på fartyg 
och också komplettera bemannade flygsystem. 
Användningsområdena kommer att vara många: 
spaning, bekämpning och telestörning mm.

Förmågan att störa radio- och dataförbindelser 
samt sensorer kommer ha utvecklats för att möta 
hotet från målsökande stridsdelar och olika typer 
av drönare. Bl a laservapen bedöms här vara en 
viktig komponent.

En militär operation kommer att förberedas 
genom omfattande påverkansoperationer där 
en stor mängd kanaler som agenter, falsk infor-
mation och sociala medier kommer att utnyttjas. 
Här kommer också ingå åtgärder för att vilseleda 
politiska och andra beslutsfattare.

Cyberangrepp av olika slag kommer att genom-
föras som del av påverkansoperationen för att 
slå ut vitala system och påverka befolkningens 
motståndsvilja. 

Scenario 1 – Kris, påverka svensk beslutsfattning

Bakgrund och målsättning

Det har uppstått en allvarlig kris i Baltikum, ini-
tierad av olika destabiliseringsåtgärder från rysk 
sida. Nato deklarerar att man avser att frambasera 
stridskrafter till regionen för att tydligt visa att 
man tänker försvara Baltikum. Ryssland antar att 
Nato kommer att begära att få disponera svenskt 
territorium för basering av främst marin- och 
flygstridskrafter. Målet för de ryska åtgärderna 
mot Sverige är att påverka svenska beslutsfattare 
så att de inte tillåter Nato att disponera svenskt 
territorium. Åtgärderna ska även syfta till att för-
svåra Natos operationer om krisen skulle övergå 
i en öppen konflikt. 

Bedömande

Svenska beslutsfattare och vissa opinionsbildare 
bedöms vara mottagliga för desinformation och 
måttligt riskbenägna. Operationen bör därför 
innehålla tre komponenter: att skapa ett intryck 
av att Natos eventuella önskemål om att utnyttja 
svenskt territorium hotar svensk säkerhet; att 
visa på Sveriges otillräckliga militära förmåga 
att skydda sitt territorium i det fall krisen skulle 
övergå till en konflikt; samt att förbereda even-
tuella ryska militära operationer mot Natos (och 
svenska) styrkor i och i anslutning till Sverige. 

Påverkansoperationen är en svår balansgång 
mellan att inte råka skapa en opinion hos befolk-
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ningen att stödja Nato och samtidigt skrämma 
beslutsfattarna. I det här fallet bör därför infor-
mationsoperationen inriktas mot allmänheten och 
de militära åtgärderna mot beslutsfattarna.

Genomförande

Informationsoperationen ska riktas främst mot 
Nato-negativa opinionsbildare och därmed i för-
längningen påverka den allmänna opinionen. Ge-
nom att via olika kanaler sprida underlag som 
sannolikt plockas upp av svenska opinionsbildare 
ska man förmedla en bild av att en närmande 
till Nato utgör en fara för Sverige. Teman som 
ska lyftas fram är: samarbete med Nato innebär 
kärnvapen på svenskt territorium, Nato behöver 
inte lyda svensk lag och det innebär därmed en 
fara för svenska medborgare, det skulle kosta 
oerhörda summor att stationera Natoförband i 
Sverige ”hur många dagis ska vi offra för att få 
kärnvapen i Sverige” etc. Samtidigt ska en bild 
målas upp att olika Natomedlemmar hyser onda 
avsikter avseende ryssar och Ryssland, något som 

Sverige som alliansfri stat skulle kunna bidra till 
att eliminera.

Begränsade cyberattacker som kan antas komma 
från Ryssland ska genomföras mot vissa myndighe-
ter, och där de allvarligt stör deras verksamhet, men 
inte beröra allmänheten i någon större utsträckning. 
Sådana mål skulle kunna vara Riksbankens betal-
ningssystem och UD:s mailsystem. Syftet är där 
att visa för svenska beslutsfattare de möjligheter 
som Ryssland har att allvarligt störa, eventuellt 
lamslå, viktiga samhällsfunktioner. 

De militära åtgärder som syftar till att påverka 
svenska beslutsfattare ska utformas så att de så lite 
som möjligt når allmänheten (som då kan kräva 
ett närmande till Nato) men skrämmer beslutsfat-
tarna. De ska ges en bild av att ett svenskt bidrag 
till Natos möjligheter att försvara Baltikum innebär 
så stora risker att ”neutralitet” till varje pris är 
att föredra framför ett krig mot Ryssland ”vi kan 
ju ändå inte försvara oss, bättre då att hoppas på 
att Ryssland inte gör något mot oss”. 

Sådana militära åtgärder kan vara:
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Systematiska anflygningar mot svenskt ter-• 
ritorium under längre tid, för att nöta ned 
den svenska incidentberedskapen, i grunden 
hela flygvapnet och delar av marinen, genom 
att Sverige då tvingas hålla hög beredskap 
och att även materielen efterhand blir ned-
sliten. Viktigt är att svenskt territorium inte 
kränks då det kan leda till reaktioner hos 
allmänheten.
Kvalificerade elektroniska störinsatser mot • 
svenska flygplan i luften och mot fartyg till 
sjöss för att minska personalens och be-
slutsfattares förtroende för systemens funk-
tionalitet.
Sofistikerade sabotage mot vissa militära • 
sensorsystem, aktionerna genomförs med 
t ex med syntetiskt genererad EMP-effekt 
(Elektromagnetisk Puls som slår ut elektro-
nik), inte sprängladdningar eller liknande 
me del som kan väcka allmän uppmärksam-
het.  
En extremt överraskande inledd stor kom-• 
binerad övning i öster om Gotland (attack-
flyg, ubåtsjakt, skjutning med sjömålsrobo-

tar, landstigningstonnage m m) som skulle 
kunna tolkas som anfallsförberedelser mot 
Sverige, något som kunde leda skapa tvekan 
i Sverige om förmågan att kunna möta ett 
sådant angrepp.
En undervattensoperation som genomförs • 
på stor bredd i ett flertal skärgårdsområden, 
där det ska säkerställas att aktiviteterna 
noteras av den svenska marinen eller kust-
bevakningen. Risker ska undvikas då målet 
endast är att skapa ett intryck av att Sverige 
saknar resurser för att möta undervattens-
operationer. 
En dold mineringsoperation genomförs av • 
en ubåt i några mindre trafikerade leder på 
västkusten för att visa på möjligheterna att 
avbryta svensk sjöfart, denna operation kom-
municeras diskret till den svenska regeringen 
och bör inte vara av större omfattning än att 
den kan hanteras tämligen enkelt av Sverige 
ensamt, det får inte leda till att Sverige kän-
ner sig tvunget att ta hjälp av Nato för att 
hantera problemet.

Scenario 2 – ”Hybridkupp” mot Gotland

Bakgrund och målsättning

Det övergripande ryska målet är att försätta Nato i 
en situation där det är uppenbart att Baltikum inte 
kan försvaras. Det ska ske utan att man angriper 
ett Natoland. Genom att gruppera långräckvid-
diga luftvärns- och sjömålsbekämpningssystem 
på Gotland, vilket skulle göra det mycket svårt 
för Nato att ingripa till Baltikums försvar, kunde 
man försvaga alliansens trovärdighet. Det skulle 
skapa förutsättningar för politiska och militära 
påtryckningar på de baltiska staterna.

Bedömande

Den svenska försvarsmaktens begränsade förmåga 
på och i anslutning till Gotland ger goda möjlig-
heter att utan större stridshandlingar besätta ön. 
Därmed skulle Sverige (och Nato) ställas inför 
ett fait accompli, där det finns möjligheter att 
undvika en mer omfattande väpnad konflikt. Inga 
stridshandlingar bör därför genomföras mot det 
svenska fastlandet.

En förutsättning är att angreppet kan genom-
föras överraskande. Det i sin tur innebär att syn-
liga förberedelser måste minimeras, något som 
begränsar styrkeinsatsen. Redan existerande rysk 
verksamhet på ön, som t ex arbetet med underhåll 
av gasledningen Nord Stream, ger möjligheter till 
vissa dolda förberedelser och att inledningsvis 
skapa förvirring i den svenska beslutsprocessen. 
En stor fördel vore också om svensk liksom Natos 
uppmärksamhet kan avledas i någon annan rikt-
ning innan operationen påbörjas. 

Genomförande

En informationsoperation i syfte att avleda svensk 
och Nato uppmärksamhet inleds ca sex månader 
före angreppet mot Gotland. Genom att först 
höja spänningsnivån med att iscensätta en militär 
incident till havs och arrestera en svensk aktivist 
i Ryssland ska man skapa förutsättningar för en 

”de-eskalering”.  Samtidigt ska övningsverksam-
heten i Ishavet ökas med motivet att Nato upp-
träder aggressivt i den regionen. I nästa steg ska 
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mycket påtagliga åtgärder vidtas för att sänka 
spänningen i Östersjön: ursäkter till Sverige av-
seende incidenten, frigivande av aktivisten och 
önskemål att Sverige ska ”medla” mellan Nato 
och Ryssland för att minska spänningen i det 
Nordskandinaviska området. 

Kopplat till genomförandet av den militära 
operationen sker riktade cyberangrepp mot mo-
bil- och datanäten på Gotland för att skapa ett 
informationsvacuum på ön. Samtidigt ska det 
skapas ett informationsbrus på fastlandet genom 
massutskick av falska SMS och mail som pekar 
på förestående terrorangrepp i Stockholms- och 
Göteborgsområdena.

Militär operationsplan

Dag 1

Under kvällen anländer ett civilt arbetsfartyg till 
Slite under sken av att man under den komman-
de veckan ska genomföra underhållsarbeten på 

gasledningen. Fartyget medför dolt ett sextio tal 
spetsnazsoldater och utrustning för störning av 
optiska sensorer och för telekrigföring. I däcks-
lasten finns också några containrar i vilka det 
finns dolt ett luftvärnssystem med ca 20 km räck-
vidd.  Under natten besätter spetsnazstyrkan, som 
uppträder i civila kläder, infarterna till Slite och 
skyddar hamnområdet. Personal ur det ryska ci-
vila bevakningsföretag som under flera år beva-
kat de ryska anläggningarna i Slite deltar också 
i operationen.

Dag 2

Mycket tidigt på morgonen landsätts från en ubåt 
en mindre spetsnazstyrka, också i civila kläder, 
i Kappelshamn och säkrar hamnen. Två ubåtar 
intar utgångslägen mellan Gotland och fastlandet 
för att förhindra eventuella svenska förstärknings-
transporter till ön.

Ungefär klockan 06:00 avviker två civila ro-
ro-fartyg från farlederna väster respektive ös-
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Scenario 3 – Baltikumoperation som inleds med ett 
angrepp mot Sverige

ter Gotland och sätter kurs mot Slite respektive 
Kappelshamn. Samtidigt startar ett femtontal 
transportflygplan och lika många jaktflygplan från 
Kaliningrad. Jaktflygstyrkan genomför inlednings-
vis ett skenföretag som kan tolkas som inledningen 
till ett eventuellt angrepp mot Blekinge. Det för 
att skapa en oklar lägesbild hos svensk luftstrids-
ledning och för att svensk incidentberedskap ska 
engageras i fel riktning. Jaktflygstyrkan övergår 
därefter till att skydda operationen på Gotland. 

Vid samma tidpunkt, kl 0600, överlämnas av 
den ryske ambassadören i Stockholm en not till 
svenska regeringen. Där framhålls: 

Ryssland inte har för avsikt att ockupera Gotland 
för längre tid, utan bara tills det baltiska pro-
blemet är löst. Regeringen uppmanas att beord-
ra de militära förbanden på Gotland att inte 
göra något motstånd. Övriga myndigheter kan 
fortsätta med sin vanliga verksamhet som inte 
på något sätt kommer att störas av Ryssland. 

Färje- och flygtrafiken till fastlandet kommer att 
kunna fortsätta som tidigare, dock kommer den 
kontrolleras av ryska representanter. Regeringen 
uppmanas också att på inga villkor försöka störa 
operationen. Något sådant kommer att mötas 
med vapenmakt.

Klockan 07:00 når transportflygplan Gotland och 
fäller en luftlandsätttningsbataljon, ca 500 man 
med ett trettiotal stridsfordon, på södra delen 
av ön. Jaktflygplanen flyger spärrbanor mellan 
Gotland och fastlandet. 

Roro-fartygen har klockan 09:00, sammanlagt 
i Slite och Kappelshamn, urlastat två bataljoner, 
ca 2 000 man, 20 stridsvagnar och ett 70-tal 
pansarskyttefordon m m. De har också medfört 
en luftvärnsbataljon med långräckviddigt, ca 400 
km, luftvärn och en kustrobotbataljon för sjö-
målsbekämpning. Ett attackhelikopterkompani 
med ca 15 helikoptrar har också flugit över från 
Kaliningrad.

Bakgrund och målsättning

Det säkerhetspolitiska läget i Ostasien har för-
sämrats. Det föreligger en överhängande risk för 
krig mellan Kina och flera av dess grannländer. 
USA har omfördelat stora militära resurser till 
Stillahavsområdet. Ryssland ser detta som ett 
läge där man skulle kunna införliva ”heligt ryskt 
territorium” med Ryssland, främst då delar av 
Ukraina. Dessutom finns möjligheten att genom 
begränsade militära operationer diskreditera Nato 
och USA som trovärdiga säkerhetsgaranter. Medlet 
för att uppnå detta skulle vara en överraskande 
genomförd militär operation för att ta hela eller 
delar av Baltikum.

Bedömande 

Avgörande för en operation mot Baltikum är att 
den kan genomföras så snabbt att Nato tidigt in-
ser att det inte föreligger några reella möjligheter 
att rädda Baltikum. Därmed skulle Nato ställas 
inför alternativet att antingen starta ett storkrig 
i Europa för att återerövra Baltikum, för vilket 

Nato saknar resurser, speciellt i detta läge när USA 
är hårt bundet i Asien, eller acceptera ett radikalt 
nytt politiskt och militärt läge.

Den sannolikt enskilt viktigaste faktorn för att 
Nato inte ska kunna operera effektivt i Öster-
sjöområdet är att alliansen inte kan utnyttja svenskt 
territorium och luftrum. Viktigt är därför att sä-
kerställa att ryska långräckviddiga luftvärns- och 
sjömålsbekämpningssystem tidigt kan grupperas 
på svenskt territorium. 

Kombineras de två operationerna, Ukraina 
och Baltikum, ökar möjligheterna till framgång i 
Baltikum avsevärt. I det fall Ukrainaoperationen 
igångsätts en kort tid innan operationen mot 
Baltikum påbörjas kommer sannolikt världens 
uppmärksamhet i riktas mot Ukraina och ope-
rationsförberedelserna i Östersjöområdet kan 
döljas i ”bruset”. 

Genomförande

Informationsoperationen avseende Baltikum-Sve-
rigeoperationen inriktas mot att ge sken av att 
huvuddelen av Rysslands kvalificerade resurser 
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är bundna i Ukraina och att endast förband av 
sekunda kvalitet finns kvar i Östersjöområdet. 
All militär verksamhet som i Sverige kan uppfat-
tas som hotande inställs. Det ska också skapas 
en bild av att Ryssland är mycket angeläget om 
långsiktigt goda förbindelser med Sverige, bl a ska 
förhandlingar inledas om för Sverige gynnsamma 
affärer med Ryssland.

Ukraina angrips ca två veckor före Baltikum-
Sverige operationen, (redovisas ej här).

Förutsättningen för planeringen ska vara att 
mer omfattande svenska beredskapsåtgärder be-
ordras först 24 timmar innan anfallet påbörjas. 
Anfallet mot Sverige påbörjas 12 timmar före an-
greppet mot Baltikum och riktas mot Nynäshamn, 
Gotland och Blekinge. Blekinge ska vara kraft-
samlingsriktningen varför de mest kvalificerade 
resurser na ska avdelas för den delen av operationen. 
Nynäshamnsriktningen syftar främst till att binda 
svenska stridskrafter till försvar av Stockholm. 

Ytterst en skenoperation för att låsa svenska strids-
krafter i en sekundär riktning.

Den mot Sverige riktade cyberoperationen har 
i detta fall inga begränsningar när väl angreppet 
inleds. Den ska i största möjliga utsträckning 
bidra till att bryta befolkningens motståndsvilja 
och försvåra den svenska försvarsmaktens verk-
samhet. Operationen ska därför riktas mot så 
stora delar som möjligt av elförsörjningen och 
olika informationssystem. 

Dag 1 

Tidigt på natten lägger ubåtar ut minor i leder som 
svenska marinen förmodas använda och spets-
nazförband innästlar i Stockholms och Blekinge 
skärgårdar.

Klockan 06:00 påbörjas en omfattande förbe-
kämpning mot svenska flyg- och marinbaser samt 
mot mobiliseringsförråd och andra anläggningar. 
Insatsen omfattar 40 ballistiska robotar och 48 
kryssningsrobotar. Samtidigt påbörjas omfattande 
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cyberattacker mot elförsörjningen och olika tele-
tjänster. Vid samma tidpunkt avviker fyra civila 
roro-fartyg ur ordinarie farleder och styr mot 
Karlshamn (2), Slite (1) och Kappelshamn (1). Varje 
fartyg medför ca 1 500 man, 10 stridsvagnar, 50 
pansarskyttefordon samt luftvärns- och sjömåls-
bekämpningsförband. Ett föranmält containerfar-
tyg anlöper Nynäshamn dolt medförande ca 2 000 
man och 100 lätta hjulgående pansarfordon samt 
stora mängder förnödenheter. Alla fartygen har 
som däckslast containermonterade (ser ut som 
civila containrar) luftvärns- och störsystem. De 
senare framförallt avsedda att blända och störa 
sensorer på drönare och målsökande robotar.

Under förmiddagen bildas två grupper om var-
dera fyra roro-fartyg som redan är till sjöss och 
går mot Nynäshamn respektive Karlshamn. De 
eskorteras av örlogsfartyg som löpte ut i gryningen 
och skyddas också av omfattande jaktflyginsat-
ser. Attackhelikoptrar flyger in mot Blekinge och 
Gotland, 15 på vardera platsen. Luftlandsättningar 

sker på Gotland och i Blekinge med 500 man och 
40 stridsfordon på varje plats.

Under dagen sker fortsatt förbekämpning med 
i storleksordningen 100 kryssningsrobotar mot 
främst flygvapnets krigsflygfält, grundad på re-
sultatutvärdering av agenter på marken, och spa-
ningsunderlag från drönare och satelliter. 

Under eftermiddagen urlastas 6 000 man, 60 
stridsvagnar och 200 pansarskyttefordon m m i 
Karlshamn och nästan lika mycket i Nynäshamn. 
Förbanden i Karlshamn är till delar av allra mo-
dernaste snitt, medan de i Nynäshamn har materiel 
från 2000-talet. Starka ryska flyg- och marinstrids-
krafter är mycket aktiva i såväl Nynäshamns- som 
Blekingeriktningen. Det sker också en ytterligare 
luftlandsättning på Gotland vilken omfattar 500 
man och 40 stridsfordon.

Klockan 18:00 inleds angreppet mot Baltikum. 
Ryska luftvärns- och sjömålssystemen grupperade 
i Sverige är beredda att från kvällen dag 1 hindra 
Natoinsatser i riktning Baltikum. Nato som beord-
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Syfte och bakgrund

Denna utveckling av scenario 3 har till syfte att 
beskriva en mera utdragen konflikt och med det 
som grund analysera vad en sådan skulle kunna 
innebära för Försvarsmakten och det svenska 
samhället. Här beskrivs i huvudsak ett förlopp, 
inte en plan, och där den ryska planen till delar 
misslyckas – det snabba avgörandet uteblir.

Händelseutveckling

De två huvudsakliga skälen varför den ryska pla-
nen bara lyckas till delar är att markoperationerna 
i Baltikum blev mer tids- och resurskrävande än 
beräknat och att USA ingriper i Sverige tidigare 
än vad den ryska planen förutsatte, redan innan 
något Natoland angreps. Striderna mot svenska 
stridskrafter går för rysk del ungefär som för-
väntat.

Ungefär 24 timmar före angreppet anbefallde 
ÖB höjd beredskap inom Försvarsmakten, d v s 
kontrakterad personal inkallas, och viss spridning 
av materiel m m (åtgärder som dock får fullt utfall 
först efter ca 72 timmar). Den ryska förbekämp-
ningen ledde därför till att ca en tredjedel av de 
svenska flygplanen och arméns förrådsställda 
materiel slogs ut: 15 JAS-plan (av 50), 30 strids-
vagnar (av 110), 110 stridsfordon 90 (av 450) 
åtta artilleripjäser (av 22) etc.

Möjligheterna att generera flygföretag och ge-
nomföra arméns mobilisering påverkades kraftigt. 
Att siffrorna ovan (inom parentes) är lägre än 
det fredsmässiga tabellvärdet beror på att viss 
materiel alltid genomgår olika typer av tämligen 
långvarig översyn och därför inte var operations-
duglig vid krigsutbrottet. Flottans fartyg hade i de 

flesta fall lämnat sina fredsförtöjningsplatser och 
påverkades därför bara lite av den inledande för-
bekämpningen. En korvett (av fem) slogs dock ut 
av spetsnazförband vid passage i en skärgårdsled 
och en ubåt (av fyra tillgängliga) minsprängdes 
när den löpte ut.

Utan att vänta på beslutsprocessen i Nato, och 
efter att ha orienterat den svenska regeringen, 
påbörjar USA redan dag 1 angrepp med fartygs-
baserade kryssningsrobotar mot hamnområdet 
i Karlshamn och mot förmodade robotgruppe-
ringsplatser i Blekinge. Den ryska styrka som 
urlastar under eftermiddagen dag 1 får tämligen 
stora förluster. Cirka 30 % av den personal och 
materiel som urlastar på eftermiddagen slås ut. 
Huvuddelen av de luftvärnssystem och sjömåls-
robotar som ska grupperas i Blekinge, som i hu-
vudsak var lastade på de fartyg som anlände på 
morgonen, kommer dock fram oskadd och börjar 
framgångsrikt verka från kvällen samma dag.

På svensk sida är motåtgärderna i Blekingerikt-
ningen inledningsvis ytterst begränsade. Efterhand 
som hemvärnsbataljonen i Blekinge mobiliserar 
börjar de ryska förbanden möta en viss motverkan, 
framförallt när de ska ta flygplatsen i Ronneby. 
Det fördröjer den tilltransport som var planerad 
att genomföras med flygplan som landar inom ca 
ett dygn. En stående svensk mekaniserad bataljon 
som var grupperad i Skåne anländer under efter-
middagen dag 1 till västra Blekinge och påbörjar 
under kvällen ett anfall i riktning mot Karlshamn i 
syfte att återta hamnen. Anfallet misslyckas bl a på 
grund av bristande artilleriunderstöd. Bataljonen 
får ca 20 % förluster. Ytterligare en mekaniserad 
bataljon, dock inte fulltalig, anländer under dag 

Scenario 3 – Fortsättning, utdraget krig

rade högsta krigsberedskap (vilket tar några dygn 
att inta) ca ett dygn innan Sverige angreps har i 
detta läge tämligen begränsade resurser för att 
ingripa. Främst är det polska och tyska flyg- och 
marinstridskrafter är gripbara samt vissa ame-
rikanska fartygsbaserade bekämpningssystem, 
kryssningsrobotar. Dock finns där stora priorite-
ringsproblem hur de begränsade resurserna ska 
användas – möta angreppet mot Baltikum eller 
bekämpa företag riktade mot Sverige.   

Dag 2 

Marininfanteri ca 2 000 man, 20 stridsvagnar och 
60 pansarskyttefordon landstiger på morgonen i 
östra Blekinge.

Planerat ryskt läge dag 2 framgår av bilden på 
föregående sida. Efter hand ska tagna områden i 
Sverige konsolideras. Fortsatt tilltransport av lägre 
prioriterade förband, bl a för ordningshållning och 
säkerhetsuppgifter samt tillförsel av ytterligare 
förnödenheter planeras ske under Dag 3 och 4.
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2 från Skövde och får uppgiften att försöka be-
gränsa fiendens utbredning. 

Övriga svenska markstridsstyrkor, ca sex ba-
taljoner, två artilleribataljoner, luftvärn m m, 
kraft samlas efterhand som de blir gripbara (dag 
1-5) till att skydda Stockholmsområdet mot det 
hot som landstigningen i Nynäshamn innebär. 
Svenska marin- och flygstridskrafter kraftsam-
las också till att försvåra ryska förstärkningar i 
Stockholmsriktningen. Insatserna har dock myck-
et begränsad verkan under dag 1 på grund av 
förbekämpningen och att en stor del av bl a bas-
personalen ännu ej är tillgänglig. Efterhand ökar 
dock effekten av insatserna. Mot slutet av dag 3 
har i praktiken all rysk styrketillförsel i Nynäs-
hamnsriktningen upphört.

Redan dag 2 på eftermiddagen görs en överens-
kommelse mellan Sverige och Nato att alliansen 
övertar ansvaret för striden mot brohuvudet i 
Blekinge och luftrummet över södra Sverige. Tyska 
och polska marinstridskrafter kraftsamlas till att 
bekämpa ryska sjötransporter till Blekinge.

Dag 2 inleder Ryssland en oinskränkt flyg- och 
sjökrigföring med syfte att hindra Nato att till-
föra förstärkningar till det Skandinavisk-Baltiska 
området.

En tysk general med stabsresurser anländer 
till Blekinge dag 4 och påbörjar med stöd av 
Militärregion Syd att överta befälet över alla för-
band i området. Samtidigt anländer ett tyskt at-
tackhelikopterkompani och två tyska luftburna 
bataljoner (helikopterburna) med uppgift att bädda 
för senare anfall mot brohuvudet. Under dag 7 och 
8 anländer en tysk-holländsk mekaniserad brigad 
via Danmark. Den anfaller dag 9 med mål att slå 
de ryska förbanden i Blekinge. Anfallet lyckas inte. 
De ryska styrkorna var antalsmässigt överlägsna 
och hade dessutom haft åtskilliga dygn på sig att 
vidta försvarsförberedelser i området.

Omkring dag 12 är läget i stort följande: i Bal-
tikum pågår fortfarande strider där det dock bara 
är en tidsfråga innan organiserat motstånd upphör, 
i Sverige är läget låst.
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Ryska förband håller delar av Blekinge, och 
hela Gotland, och påverkar därifrån Nato flyg- 
och sjöoperationer i Östersjön.  

Ryssland har, trots vissa svårigheter, nått det 
övergripande målet med operationen mot Sverige 
– att hindra Nato att försvara sina alliansmedlem-
mar i Baltikum. 

Läget vid Försvarsmakten och i samhället i 
övrigt omkring dag 12

Läget vid de svenska stridskrafterna i sin helhet är 
följande: markstridsförbanden har lidit ca 30 % 
personalförluster i sårade och stupade (ca 4 000 
av drygt 12 000), till detta ska läggas ca 1 500 
vid marinens och flygvapnets basförband, hem-
värn m m. Av viktig materiel återstår ca 30 (110) 
stridsvagnar, ca 100 stridsfordon (450), sju artil-
leripjäser (22), två ubåtar (4), två korvetter (5) 
och 11 stridsflygplan (50). Siffrorna inom paren-
tes anger vad som var gripbart vid krigsutbrottet, 
före förbekämpning och efterföljande strider. Alla 
typer av förnödenheter som ammunition, robotar, 
reservdelar etc är förbrukade. Tillförsel av vissa 
ammunitionstyper från USA har påbörjats med 
flyg men mängderna är hittills begränsade.

Det ryska angreppet drabbar självfallet också 
samhället i övrigt. Här redovisas några av de 
konsekvenser som bedöms uppstå.

Orter som drabbats av omfattande strider eller 
där delar av orten utsatts av tidig rysk bekämp-
ning av militära mål är: Karlshamn, Kallinge, 
Nynäshamn, Slite, Ösmo samt i viss omfattning 
sådana orter där det finns större militära etablis-
semang av typen flygflottilj, armégarnison, eller en 

marin bas. De civila förlusterna rör sig omkring 
2 000–3 000 personer (skadade och döda). Till 
detta ska läggas ca 1 000 sårade eller stupade 
ryska soldater som hamnat i av svenska förband 
hållen terräng i samband med striderna i Blekinge 
och kring Nynäshamn.

Cyberattackerna mot kraftförsörjning och be-
talningssystemen har gjort att det uppstått stora 
försörjningsproblem i delar av Sverige, främst i 
storstäderna, där vitala funktioner som vatten- och 
elförsörjning bara fungerar i begränsad omfattning. 
Det är brist på matvaror i alla butiker på grund 
av störningar i transportsystemet och att bl a den 
elberoende ”kylkedjan” för färskvaror och frysta 
produkter inte fungerar. Även Försvarsmakten har 
stora problem med att få tillräckligt med mat.

Elektroniska betalningar går inte att genomföra 
vilket medfört att människor inte kan betala för 
de fåtaliga produkter som finns att få. Allvarliga 
oroligheter, med bland annat omfattande plund-
ring av butiker, har utbrutit i flera större städer. 
Polisen klarar inte längre av att upprätthålla ord-
ningen på flera platser. Samtidigt krävs det stora 
polisresurser för att hantera panikartad, spontan, 
utrymning av orter i anslutning till de områden 
där det pågår strider. Här sker en spontan sam-
verkan med hemvärnet där det dock uppstår svåra 
avvägningsproblem mellan hemvärnets uppgifter 
att skydda vitala militära installationer och möj-
ligheterna att avdela resurser för att stödja polisen. 
Svensk industri står i praktiken stilla på grund av 
brist på insatsvaror från utlandet. All civil sjötrafik 
har upphört i Nordsjön sedan dag 3. I Östersjön 
upphörde den redan dag 1. All civil luftfart till 
och från Skandinavien upphörde dag 1.
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David Bergman, kapten, är 
en av de grundande med-
lemmarna av det svenska 
Psyopsförbandet. Han har 
tjänstgjort i bland annat 
Bosnien och Afghanistan samt är utbildad hos 
de amerikanska specialförbanden i Fort Bragg. 
Idag är han verksam inom officersutbildningen 
och föreläser inom flera områden av militär psy-
kologi. Han har en magisterexamen i psykologi, 
specialistutbildning inom psykotraumatologi och 
doktorerar parallellt med tjänstgöringen som of-
ficer.

Anders Carell, brigadge-
neral, är chef för Armé-
avdelningen vid FMV. Han 
började sin militära kar-
riär vid A 9 i Kristinehamn.  
Mellan 1976 och 1990 var vade han trupptjänst  
med lärartjänster och egen utbildning. Efter 
hög re stabs kurs har han bland annat tjänst-
gjort som Chef för Artilleriets Strids skola, Chef 
för Artilleriregementet och avdelningschef vid 
Högkvarteret. Han är ledamot av Kungl Krigs-
vetenskapsakademien. 

Frederick Fooy har en B.A. 
i bysantinologi och en M.A. 
i urbana studier. Han har 
arbetat inom För svars-
makten med stödmyndig-

heter mellan 1990 och 2007, bl a med inriktning 
på att studera rysk doktrinutveckling. Sedan 2013 
arbetar Frede rick Fooy på MSB, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 

Lars Helmrich, överste, är 
pilot i flygvapnet och är 
idag chef för Skaraborgs 
Flygflottilj, F7 Såtenäs. 
Han började sin karriär 

som attackpilot på F15 i Söderhamn. Mellan 
1997 och 2009 var Helmrich placerad på F 7 och 
tjänstgjorde som divisionschef för en Jas-division 
och som flygchef. 2008 ledde han det svenska del-
tagandet vid Red Flag. 2010 tog Helmrich examen 
från Air War College. 2010-2016 tjänstgjorde 
Helmrich vid Högkvarteret och FMV som chef 
för utveckling av Gripensystemet. Han är ledamot 
av Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Författarpresentationer
Här bör framhållas att alla författare deltagit i arbetet med samtliga 
kapitel för att därmed skapa en så sammanhängande bild som 
möjligt av vad som kan bedömas vara ryskt tänkande och ryska 
förmågor i ett tio till femton års perspektiv.
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Marco Smedberg, övers-
telöjtnant i reserven, mili-
tärhistoriker, tidigare pan-
sar- och generalstabsoffi-
cer. Skrev på uppdrag av 

Försvarsmakten fem böcker (1994–2004) som 
använts som kurslitteratur i ämnet taktik och 
operationer. Senaste utgivna bok är Första världs-
kriget (2014). Var under fem år också redaktör 
för månadstidskriften Militär historia. Arbetar 
numera med att leda olika militärhistoriska tema-
resor och med ett bokprojekt om militär och civil 
ledning. Han är fil mag i historia och ledamot av 
Kungl Krigsvetenskapsakademien

Karlis Neretnieks, är pen - 
sionerad generalmajor 
med bakgrund i pansar-
trupperna. Han har bl a 
tjänstgjort som rektor för 
Försvarshögskolan, opera tionsledare vid Milo 
Mitt, regements- och brigadchef vid Got lands 
regemente samt som chef för Taktik- och Un-
der rättelseavdelningen vid dåvarande Armé-
sta ben. Utöver sedvanlig svensk officersutbild-
ning har han också genomgått norska Haerens 
Stabs skole och bedrivit akademiska studier vid 
L’Institut Universitaire de Hautes Études Inter-
na tionales i Genève. Han är ledamot av Kungl 
Krigsvetenskapsakademien. 

Johan Sigholm, major, är 
flyg ingenjör och dokto-
rand i militärteknik vid 
För svarshögskolan. Han 
har en bakgrund som un-
derrättelseofficer med tidigare tjänstgöring vid 
HKV/MUST. Idag är han verksam som lärare vid 
Försvarshögskolans militära program, främst inom 
områdena datateknik och informationssäkerhet. 
Hans egen forskning är för närvarandefokuserad 
på framväxande informations- och kommunika-
tionsteknik samt hur denna kan nyttjas för att 
skapa effektiv cyberförmåga till nytta för militära 
operationer.

Niklas Wiklund, örlogskap-
ten, började sin karriär i 
flottan ombord på robot-
båtar av Norrköpingsklass 
och tjänstgjorde där i olika 

befattningar fram till avvecklingen 2005. Därefter 
har han alternerat mellan fartygstjänst på korvetter 
av Stockholmsklass, stabstjänst och som divisions-
chef vid skoldivisionen. 2014 tillträdde han som 
fartygschef på korvetten HMS Stockholm. Han 
är även krönikör i Svenska Dagbladet samt för-
svarsdebattör under pseudonymen Skipper. Han 
är ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet.



34

Summary
This booklet is a summary of an assessment regard-
ing Russian war fighting capabilities and methods 
in the Baltic Sea region in a ten to fifteen years’ 
perspective.  The full document can be read on 
the home page of the Royal Swedish Academy of 
War Sciencies www.kkrva.se. It is part of a project 
run by the Academy on how to develop Swedish 
future defence capabilities. 

The subjects covered are: doctrine, technology, 
land-, naval- and air forces, cyber warfare, un-
conventional components and maskirovka. The 
conclusions are used to sketch three scenarios for 
a Russian attack on Sweden. The use of nuclear 
weapons is not included in the analysis.

Russia has few, if any, chances to win a prolonged 
war against NATO/US. A military action that might 
lead to a conflict involving NATO therefore has to 
be concluded rapidly. This makes surprise, speed 
and maskirovka central components in Russian 
war planning. The negative correlation of forces 
(from a Russian point of view) also makes other 
means, other than military, central components 
in future Russian warfare. 

Any Russian operational plan will, apart of 
conventional military planning, therefore also 
include plans for ”influence” operations and the 
use of offensive cyber actions. 

The general trends when it comes to Russian 
military capabilities point at an increased ability 
to start quite large joint operations without time 
consuming and revealing preparations. Cruise 
missiles and ballistic missiles will make it pos-
sible to start a campaign by a potentially devast-
ing surprise attack against all types of permanent 
installations, air bases, storage sites etc.    

The land forces will have a new generation of 
very potent armoured vehicles although many 
units will still be equipped with older generation 

vehicles. The latter will probably have been modi-
fied with modern active protection systems and 
better command and control systems. Unmanned 
vehicles for different purposes will be quite com-
mon. To increase the number of units the use of 
mobilisation reserves might be utilised to a larger 
degree than today.

The naval forces will mostly consist of modern 
ships with advanced surface to air and anti-ship 
capabilities. Unmanned under water systems for 
mine clearance, placing of sensors and mines will 
be part of the arsenal. 

The air forces will be a mix of existing systems 
and some new very potent ones. The latter, although 
not very many, will have a decisive role in high 
priority operations. Exchange of data between 
planes, sensors and weapons systems belonging 
to other services will have reached a high level.

Drones will be very common in all services. 
A scenario, basically a Russian operational plan, 

has to be related to what the opponent might be 
able to do. In this case the assumptions are that 
Sweden is not a member of NATO and that the 
Swedish armed forces will have approximately 
its present structure but that today’s deficiencies 
in areas as personnel, logistics and training have 
been overcome – a small but reasonably well 
functioning organisation. NATO has increased 
its capabilities in the Baltic Sea region, but it is 
not a dramatic change, rather it is a question of 
making already existing assets more capable.  

The scenarios illustrate three situations:  a crisis 
scenario (not war) with the aim to put pressure on 
Sweden not to allow NATO basing in Sweden, an 
isolated attack on Sweden with the aim to isolate 
the Baltic States and a scenario where Sweden 
is attacked as a first step in connection with a 
Russian attack on the Baltic States.





Kungl Krigsvetenskapsakademien

Inom Kungl Krigsvetenskapsakademien pågår för 
närvarande ett omfattande projekt kallat KV21 ”Det 
framtida slagfältet – krigsvetenskap i det 21:a århundradet”. 
Projektet som ska avslutas 2018 har en bred ansats och 
innebär bl a analyser av omvärldsutvecklingen, teknisk 
utveckling, det civila samhällets sårbarhet och rysk militär 
förmåga. Allt i ett 10-15 års perspektiv.

Ytterst är syftet att finna medel och metoder för att öka 
Sveriges motståndskraft och förmåga att möta olika typer 
av framtida hot.

Denna publikation utgör en sammanfattning av ett av 
de underlagsdokument som tagits fram inom ramen för 
studien och omfattar framförallt hur militära medel, i 
kombination med andra metoder, kan utnyttjas vid ett 
angrepp mot Sverige. 

Det avsevärt mer omfattande huvuddokumentet, med bl a 
mer detaljerade stridskrafts- och scenariobeskrivningar, 
kan laddas ner från Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
hemsida www.kkrva.se


