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Här redovisas och diskuteras ett 
antal för Den Nya Försvarsmakten 
(DNFM) avgörande vägvalsfrågor 

som har starka inbördes samband men som 
också måste harmoniera med den större ra-
men här kallad Det Nya Samhällsförsvaret 
(DNS). Flera vägskäl har passerats. Men 
det kommer flera. Några av de konkreta 
åtgärder som föreslås nedan kan vänta 
ytterligare en tid. Men Överbefälhavaren 
och Försvarsmakten kan inte ensamma be-
stämma kartans utseende. Samspelet mel-
lan politiker och myndighetschefer ställs 
därmed på prov och kan i sig sägas vara 
ett test på krishanteringsförmåga. Risken 
för ministerstyre kanske måste finnas när 
säkerhetspolitikens nya grundförutsätt-
ningar skall läggas fast. Det är knappast 
acceptabelt att regering och riksdag dröjer 
ytterligare med att ta ställning till hur DNS 
skall byggas.

Framställningen bygger på, samman-
fattar och kompletterar i någon mån arti-
kelserien om DNS av samme författare, 
publicerad det senaste året i akademiens 
Handlingar och Tidskrift (Nr 3, 5 och 6 

år 2004 samt 1 och 2 år 2005). Diskus-
sionen förs för att bidra till utvecklingen 
av konkreta lösningar och att medverka 
till att betydelsefulla samband och deras 
konsekvenser klargörs. 

Underlaget kommer från arbetet 1995-
1999 i forskningsprojektet Rörlig Ope-
rativ LedningsFunktion 2010 (ROLF) 
och akademiens diskussion, kompletterat 
med Regeringens propositioner till Riks-
dagen samt officiella betänkanden från 
Försvarsdepartementet, Försvarsutskottet 
och Försvarsberedningen. 

Perspektivet är många gånger socio-
logiskt för att inte bländas av teknikens 
spännande landvinningar. ”Konflikter gäl-
ler människor - inte maskiner.” För likasin-
nade rekommenderas forskningsnätverket 
ERGOMAS1 rapporter om förändringsar-
betet i Europas försvarsmakter. 

Politisk handlingsfrihet och militär 
handlingskraft
Det försvarspolitiska målet förutsätts vara 
medborgarnas gemensamma säkerhet och 
trygghet, i första hand inom de ramar som 

Avgörande vägval för 
Den Nya Försvarsmakten

av överste Claes Sundin

TIDSKRIFT
Debatt
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TIDSKRIFT
Debatt att NATO är en möjlig samarbetspartner. 

Andra missioner visar att det finns flera 
alternativ. Men den politiska handlingsfri-
heten kostar. Den innebär ett ökat behov 
av samövningar, vilket sliter på personal 
och materiel. Det är inte billigt! En del av 
övningarna kan med fördel genomföras 
med stöd av modellering och simulering 
utan att förbanden behöver lämna sina 
hemorter. Medlemskapet i FN och EU 
kräver aktiva, ansvarstagande insatser. Om 
de skall kunna åstadkommas med svenska 
resurser utanför Norden och Baltikum 
förutsätts politisk och militär stabilitet 
råda i vårt närområde. Det bör därför vara 
acceptabelt att stabiliteten i norra Europa 
prioriteras av de nationer som ligger där. 
Norge, vårt mesta grannland, är en väsent-
lig säkerhetspolitisk aktör som inte är med-
lem av EU. Ett bilateralt avtal kan här vara 
lämpligt för att öka den säkerhetspolitiska 
tilliten och konkretisera samarbetsformer 
som måste tränas in och övas.

Sverige har länge arbetat för säker-
hetspolitisk handlingsfrihet att kunna 
medverka i olika typer av internationella 

följer av Sveriges medlemskap i FN och 
EU. Bilaterala avtal kan komplettera.

Åtgärder och insatser, som innebär att 
försvaret av svenska intressen prioriteras, 
förbereds. I en kösituation, när antalet 
krishärdar globalt överstiger tillgängliga 
insatsresurser eller när insatsbesluten för-
senas eller uteblir, prioriteras insatser i 
norra Europa med möjlighet för Sverige 
att, när omständigheterna så kräver, ta 
ansvar som ”ledande nation”.

Behovet av säkerhetspolitisk hand-
lingsfrihet vägs mot kraven på anpassad 
hög militär beredskap. För att möjliggöra 
internationella insatser krävs en, så långt 
möjligt, gemensam militär samarbetskultur 
och tekniska standarder som i tillämpliga 
delar bör vara samma som de(!) inom 
NATO. Samarbete där man inte kan koppla 
ihop delarna till en helhet är inte mycket 
värt. NATO har idag de bästa tekniska 
förutsättningarna för att få delarna att 
samverka och de har ett gemensamt kom-
mandospråk som svenskar i allmänhet 
hjälpligt kan kommunicera med också un-
der strid. Erfarenheterna från Balkan visar 

1 ERGOMAS (European Research Group on Military and Society) bildades 1988 och består av ett hundratal 
forskande sociologer och statsvetare organiserade i ett antal arbetsgrupper med följande intresseområ-
den:

Samhällsopinion, massmedia och försvaret
Kvinnor i försvaret
Militäryrket
Globalisering, lokalisering och konflikter
Demokratisk kontroll av de väpnade styrkorna
Krigare i fredsbevarande uppgifter
Moral, följsamhet och ledarskap
Militära familjer
Militär/polisiär samverkan
Pålitliga organisationer i nätverk

Kontaktperson: Alise Weibull, FHS/ILM 

•
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koalitioner. Det är då kanske mindre lämp-
ligt att vara fullvärdig medlem i en av dem. 
Ett fortsatt partnerskap kan vara en lämplig 
kompromiss. Trots merkostnaderna!

Nydaningen av DNFM och DNS borde 
med facit i hand ha lyfts över partipolitiken 
men kanske är det inte för sent? En bred 
politisk uppgörelse skulle kunna ge det 
praktiska förändringsarbetet en god start. 
Men garantier för att nyordningen lyckas 
finns inte.

Ny svensk profil – med gamla anor
Det internationella samarbetet torde i ett 
svenskt perspektiv på kort sikt utvecklas 
främst inom FN:s och EU:s ramverk. 
Takten bestäms av de demokratiska mog-
nadsprocesserna i gamla och nya medlems-
länder. Det byggs på en medvetenhet om 
att varje nation är suverän och sig själv 
närmast. De som hjälper andra kan påräkna 
hjälp från andra. 

Sverige binder sig inte politiskt för 
ett långtgående samarbete med en viss 
konstellation av nationer. En relativt hög 
grad av säkerhetspolitisk handlingsfrihet 
bibehålls. Säkerhetspolitiska åtgärder i 
vårt närområde kan med sanktion från EU 
prioriteras. 

DNS förutsätts bestå av, i första hand, 
Sök- och Räddningstjänsten, Polisen och 
Försvarsmakten samlade i ett departe-
ment. 

DNFM skall på sikt kunna hålla anpas-
sad beredskap med självständiga, mångsi-
digt sammansatta, med kontraktsanställd 
personal organiserade insatsenheter. 
De är i första hand lämpliga för väpnad 

strid i och nära byar och små städer utan 
höghusbebyggelse, subarktiskt klimat, 
skogs- samt skärgårdsterräng. En hög grad 
av professionalism, byggd med kunskap, 
övning och andras och egna erfarenheter, 
samt effektiva vapensystem skall minska 
riskerna för stridsrelaterade förluster och 
skador. Stridssjukvården måste, eftersom 
låga förlustsiffror är en nödvändighet, 
trots det vara av högsta klass. Det blir 
inte billigt. 

Folkförsvarstanken hålls levande genom 
att medborgarna har rapporteringsplikt 
vid tecken på terrorism. Den odlas i det 
frivilligt rekryterade Hemvärnet och av de 
frivilliga försvarsorganisationerna.

Vad skall insatsförsvaret kunna 
– och inte?
Försvarsmakten skall ha förmåga att ge-
nomföra och leda väpnad strid samordnad 
på marken, i luften samt på och i grunda 
hav i hastigt uppkomna, unika, komplexa, 
starkt dynamiska situationer med insatsför-
band, vilkas kommandospråk är svenska, 
”nordiska” eller engelska. Den strategiska 
och taktiska rörligheten skall vara hög. 
Förmåga till väpnad strid i ovant fuktiga 
eller torra klimat nedprioriteras.

Svenska armé-, marin- och flygstrids-
krafter skall vara samövade i första hand 
med sig själva. Försvarsmakten skall ha 
operativ ledningsförmåga i närområdet.

För allmänt luftförsvar med bemannade 
flygplan och luftvärn med lång räckvidd 
samt verksamhet med bemannade under-
vattensfarkoster utnyttjas de resurser som 
andra nationer erbjuder. Marinens fartyg 



149

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

4-20054-2005

Resurserna för detta bör vara civila, po-
lisiära och militära med möjligheter att 
fysiskt koppla ihop delarna i ett modulärt 
system.

Personalförsörjning utan värnplikt2

Insatsförsvaret med uppgifter av varierande 
slag, omfattning och yttre förutsättningar 
som klimat och väder kräver stor yrkes-
skicklighet och erfarenhet. Ett frivilligt 
rekryterat yrkesförsvar krävs. Uttagningen, 
kanske samordnad med polisens, skall 
identifiera sökande med lämplig fysik och 
personlighet. Den teoretiska grunden läggs 
från början på högskolenivå. Den praktiska 
utbildningen sker ”on the job” med ett 
lärlingsbaserat utbildningskoncept som 
grund. Obligatorium för skarpa insatser. 
De som ännu inte kvalificerat sig löser 
enklare uppgifter hemma.

Insatsstyrkorna utgörs av kontraktsan-
ställd personal där de flesta anställs för en 
tolvårsperiod. Antagningskraven är höga 
och meritvärdet betydande. Anställda 
reservofficerare, hemvärnsförbanden och 
de frivilliga försvarsorganisationernas 
stöd används för att säkerställa kompetens, 
kommunikation och uthållighet.

Hemvärnet organiserar hemvärnsför-
band, vilka skall kunna lösa militära, 
polisiära och civila uppgifter av mindre 
komplicerad art inom ramen för hela DNS. 
Veteraner från militära, polisiära och civila 
insatsförband ingår. Särskilt värdefulla 

anpassas för verksamhet i svenska och an-
gränsande vatten. Rymden ingår inte i det 
nationella geografiska ansvarsområdet.

Det personella och det materiella inne-
hållet kan behöva varieras över tiden 
beroende på hotbild, beredskapskrav, 
kompetensbehov och ekonomi.

Vår profil påverkas också av möjliga 
samarbetspartners liksom av de tidsförhål-
landen vi kan räkna med i en situation när 
militär hjälp i exempelvis  koalitionsform 
förväntas. 

Vi måste välja en profil vi långsiktigt har 
råd med och kan bli professionella med, 
med hänsyn till tänkbara partners så att 
konsekvenserna blir uthärdliga om Sverige 
eller svenska intressen utsätts för väpnat 
angrepp. Vi skall vara oss själva närmast 
men ta på oss delansvar för stabiliteten 
i Europas norra region. Det renommé 
som Sverige med tiden får, byggs bl a på 
omvärldens respekt för vår förmåga att ge-
nomföra väpnad strid vilket förutsätts ha en 
generellt konfliktdämpande effekt. De indi-
rekta effekterna av fokuseringen på strid är 
många. Som exempel på förmågor som är 
användbara också i andra än militära sam-
manhang kan nämnas ammunitions- och 
minröjning, brobyggnad, sjukvård samt 
sjuk- och materieltransporter. 

DNS förmåga till övergripande ledning 
bör vara hög för att säkerställa överblick 
och samordning också i oväntade, unika, 
starkt dynamiska och farliga situationer. 

2 Nederländerna valde för snart femton år sedan att överge värnplikten. Erfarenheterna samlas f n i en 
forskningsrapport med det preliminära namnet: ”From Conscription to Expeditionary Armed Forces in 
the Royal Netherlands Armed Forces; Ongoing Professionalism” genomförd av Miepke Bos-Bakx, René 
Moelker, Peter Olsthoorn & Joseph Soeters
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Insatsförbanden kommer som en följd av 
insatsenheternas evolutionära och inkre-
mentella utveckling att successivt tillföras 
ny eller modifierad materiel. 

Kostsamma, svårtransporterade, tunga 
vapensystem anskaffas inte. Exempel på 
sådana är tunga stridsvagnar, ubåtar och 
bemannade jaktflygplan. Sverige kan ha 
en egen profil med några speciella kom-
petensnischer som gör oss attraktiva att 
samarbeta med.

Vårt lilla lands knappa resurser räcker 
inte till för forskning, anskaffning, drift och 
avveckling av alla sorters militära medel. 
Vi måste satsa kostnadseffektivt. Förde-
larna med tidiga insatser med begränsade 
resurser kan då bättre tas till vara. 

Ekonomiska villkor och kontroll
Det har sagts många gånger förut: Skat-
temedlens effektiva användning måste bli 
bättre och tydligare. Det är märkligt att 
någon lämplig metod inte funnit sin till-
lämpning i hanteringen av försvarets eko-
nomi. Eller har den snart 200-åriga freden 
medverkat till en dålig tradition som leder 
till en rad suboptimeringar? Här kommer 
därför ännu ett uppslag. 

DNS budget bör vara flerårig och fast-
ställas i särskild ordning av Riksdagen. 
Riksdagens möjligheter och intresse att ta 
ansvar för DNS effektivitet ökar. Ekono-
misystemet utvecklas så att kostnaderna 
för anskaffning, utbildning, träning, öv-
ning, drift och avveckling tydliggörs för 
huvuddelen av personalen och så att den 
interna och externa uppföljningen förenk-
las. Kostnaderna för skarpa insatser som 

förmågeskapande tillskott (t.ex. personlig-
het, kompetens, erfarenhet, kreativitet) kan 
kontraktsanställas.

Värnplikten avskaffas. Medelåldern i 
DNFM insatsförband blir strax under 30 
år, vilket bör innebära viss livserfarenhet 
och mognad utan att den fysiska förmågan 
begränsas av åldersskäl. Ett, arbetsrättsligt 
sett, betydande undantag krävs, men sär-
arten, främst riskerna med en anställning 
i DNFM är ändå sådana att en särlösning 
måste till.

Insatsstyrkornas förmåga och beredskap 
kräver en professionalism och en tillgäng-
lighet som inte kan uppnås med allmän 
värnplikt. 

Reservofficerarna – en viktig länk mot 
vardagssamhället – blir det främsta mili-
tära medlet för ett flexibelt utnyttjande av 
kompetens och erfarenhet.

Hemvärnet – en del av det nya ”Kom-
munvärnet” – får en mer tidsenlig roll med 
möjlighet att punktvis och anpassat öka 
hemvärnsförbandens användbarhet.

Beredskap, rörlighet och eldkraft
Insatsenheternas beredskap, effekt och 
rörlighet skall fortlöpande vara hög. De 
system vi anskaffar skall initialt, innan 
internationell militär hjälp hinner ingripa, 
ge stor försvarseffekt vid ett väpnat an-
grepp mot Sverige eller svenska intressen. 
I ett till ytan förhållandevis stort land med 
relativt få insatsenheter har rörligheten stor 
betydelse, ett avgörande krav som förstärks 
av beredskapen att medverka i internatio-
nella insatser och vårt lands perifera läge. 
Det blir inte billigt. 
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med uppmaningen att överge den allmänna 
värnplikten avslutas härmed. Syftet har 
varit att försöka fånga, tydliggöra och 
diskutera de nya förutsättningarna för 
det militära försvaret som en del av ett 
reformerat totalförsvar. I nr 5 diskuterades 
ansvar, förmågor och roller i DNS. I nr 1 
i år fortsatte diskussionen med försök till 
konkretiseringar främst om personalför-
sörjning och ledning. I nr 2 utvecklades 
tankarna kring vilka som borde anställas i 
DNFM och föreslogs ett antal åtgärder.

Resonemangen har säkert sina brister. 
Ämnet är omfattande och sambanden 
mellan orsak och verkan är ofta diffusa. 
Förhoppningen är att läsaren skall hitta 
åtminstone ett nytt perspektiv som kan 
föra omdaningen av DNS framåt och att 
DNFM finner sin nya roll och personalen 
arbetsglädje och framtidstro i denna. 

inte kan förutses bör inte belasta drifts-
budgeten. Ledningskapacitet omfördelas 
från Försvarsmaktens högkvarter till det 
nybildade ”Departementet för gemensam 
säkerhet och trygghet”. De som anställs i 
DNFM har bättre kunskaper än gårdagens 
officerare vad gäller national- och före-
tagsekonomi.

En trovärdig, konsekvent svensk utri-
kespolitik men också insatsförbandens 
effektivitet kräver politisk och ekonomisk 
stabilitet. Kostnaderna för DNS kommer 
trots en del rationaliseringsvinster att 
vara betydande, främst beroende på vad 
vi medborgare anser att den gemensamma 
säkerheten och tryggheten är värd. 

Till slut
Den serie av debattartiklar som inleddes 
2004 i nr 3 av Handlingar och Tidskrift 
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Summary

Crucial options when reorganising  
the Swedish Armed Forces   

by Colonel Claes Sundin

There are decisive factors and interacting 
perspectives to be scrutinized when the 
military part of the Swedish defence is 
reformed. This paper summarises and, to 
some extent, supplements what has been 
argued by the same author in almost every 
issue of Proceedings and Journal since 
number 3 2004.

 Membership in NATO, recruitment, 
organisational profile, combat abilities, 
readiness, mobility, fire power and econ-
omy are factors to be considered.

Political freedom of action should be 
combined with military decisiveness and 
readiness. Military coalitions must be 
trained and tested. Military traditions and 
technology standards must support inter-
operability and cooperation in UN and EU 
missions. Swedish coalition units must be 
flexible and able to cooperate also with 
NATO coalition forces. A full membership 
is not necessarily the only path to follow.

A reorganised Ministry of Defence and 
battle groups designed for four different 
types of terrain are wanted. The author 
suggests that any nation has the right 
to prioritise her own safety. In the EU, 
preparedness to handle armed conflict 
should be each nation’s own main concern 
as regards territory and the surrounding 
regions. The Swedish homeland defence 
is suggested to include a population re-
porting possible (preparations for) acts of 
terrorism, the traditional Home Guard and 
the volunteers.

Conscription should be abolished.
Swedish contributions must be very 

professional in many respects but not in 
all. Skills that are not necessary defending 
Sweden might be dropped. Heavy and 
extremely expensive units are sometimes 
wanted in the field. But they do not have 
to be Swedish.

 


