
76

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

3-2007 3-20073-2007

TIDSKRIFT
Debatt

Ett modernt insatsförsvar!

av kommendörkapten Magnus Haglund

I förra numret av tidskriften presen-
terade ledamöterna Lönnbom och 
Wickbom en artikel under rubriken 

”Terrorism, internationella insatser och 
försvar”. Artikeln beskrivs som ett kon-
centrat av deras syn på vad de kallar ”En 
ny strategi för 2000-talet”, som också är 
undertiteln på den skrift som tidigare dist-
ribuerats.1 Det är mycket imponerande, att 
trion – eller är det kvartetten – Wickbom, 
Gröning och Lönnbom så tydligt engagerar 
sig för sin syn på hur ett svenskt försvar 
borde utformas. Jag tycker att de ska ha 
en eloge för sitt engagemang, men sam-
tidigt måste jag förstås anmäla en kraftigt 
avvikande uppfattning i sakfrågorna. En 
del av artikelns historiebeskrivning är 
dock oomtvistlig. Till exempel beskrivs 
den säkerhetspolitiska utvecklingen på 
ett bra sätt, men enligt min uppfattning 
har pamflettförfattarna inte dragit rimliga 
slutsatser av att världen har förändrat sig 
på ett radikalt sätt sedan ”det socialistiska 

lägret” gick i graven för nu mer än 15 år 
sedan. I övrigt faller ju 1901 års härord-
ning osökt i tankarna, då man läser deras 
broschyr, och vi lever som bekant numera 
i ett annat sekel. 

De bortser också totalt från att det nutida 
samhället har egna inbyggda hot och risker 
för störningar av olika slag och att även 
dessa måste kunna hanteras på ett säkert 
och tryggt sätt för medborgarna. Frågan 
om samhällets säkerhet är alltså betydligt 
bredare än den var tidigare och det hand-
lar inte längre enbart om krig och fred. 
Vi måste också kunna hantera gråzoner 
däremellan. Den försvarspolitiska vägen 
vi slagit in på i Sverige är nog ganska väl 
vald för ändamålet, men vårt försvar har 
fortfarande stora brister och svagheter. 
Det finns mycket att göra innan vi fått ett 
ändamålsenligt och rimligt försvar baserat 
på de nya yttre och inre förutsättningarna 
– ett väl fungerande insatsförsvar. 

Som så många andra under den senare 

1  Wickbom, Jan; Gröning,Lotta och Bengt Lönnbom: Försvara Sverige Bättre! Ny strategi för 2000-talet. 
Ulf Wickbom Media Andra upplagan februari 2007.
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TIDSKRIFT
Debatt delen av det kalla kriget underskattar även 

pamflettisterna två mycket avgörande 
faktorer i sin grundläggande bedömning. 
Den första är att de praktiskt taget bortser 
från kärnvapnen – det kallas lätt eufe-
mistiskt för ”fjärrvapen” i broschyren. 
Kärnvapnens existens och betydelse har 
den svenska försvarspolitiken dessvärre 
bortsett från alltsedan försvarsbeslutet 
1958, som ju lite sorglustigt dessutom ba-
serades på, att vi själva också skulle utrusta 
vår krigsmakt med kärnvapen. Eftersom en 
svensk kärnvapenanskaffning snabbt blev 
politiskt inkorrekt, försvann kärnvapnen 
inte bara från den svenska militära planer-
ingen, utan även från alla de grundläg-
gande tankar och bedömningar, som borde 
ha legat till grund för vår försvarsstrategi. 
Redan någon gång på 1970-talet hade vi 
kanske i så fall kommit underfund med att 
landets försvar måste ha som övergripande 
mål att en kärnvapeninsats över huvud 
taget inte ens övervägdes mot vårt land. 
Vi skulle alltså redan då ha byggt upp ett 
insatsförsvar för att om möjligt hindra en 
konflikt från att eskalera – att vinna tidig 
strategisk tid. Den andra frågan – det 
kanske egentligen skulle kallas för myten 
– rör det som lite slarvigt kallas vår neu-
tralitet. Inom parentes var det så, att inte 
ens Östen Undén; vår främste förespråkare 
för denna politik, tyckte att termen var bra. 
Han föredrog termen ”oberoende”, vilket 
dock snabbt glömdes bort, när myten od-
lades som flitigast under det kalla krigets 
senare skeden. Senare har det ju klarlagts, 
att vi hade ett militärt samarbete på olika 
sätt med Danmark, Norge, Storbritannien 

och USA under hela det kalla kriget, men 
det är alldeles sant att vi inte samarbetade 
med NATO som statsminister Erlander lätt 
undanglidande angav i ett tal i riksdagen. 
Alla våra hemliga kontakter med väst 
skedde på bilateral basis och inte med orga-
nisationen NATO, för då hade naturligtvis 
sekretessen ganska snart spruckit. Sam-
arbetet och samordningen var emellertid 
väl känd i Sovjetunionen, där man också 
visste, att amerikanskt och brittiskt stra-
tegiskt bombflyg skulle flyga an mot mål 
i Sovjetunionen genom svenskt luftrum. 
Om således ett kärnvapenkrig brutit ut då, 
hade Sverige blivit indraget redan från allra 
första början. Att i en sådan situation argu-
mentera för en slags fördröjningsstrategi 
–vinna sen strategisk tid – är mer än lovligt 
ogenomtänkt. Konfliktlösningen måste ske 
tidigare, och om vi fortsätter scenariet och 
projicerar de sovjetiska insatsprinciperna 
från kontinenten på nordflanken skulle vi 
upptäcka att en nukleär förskräckelse hade 
drabbat oss i händelse av krig. Författarna 
lever dessvärre fortfarande kvar i den my-
tiska – och militärt konventionella – värld, 
som vi gärna odlade i Sverige, och det 
beklagar jag, för vi är troligen helt överens 
om en sak av stor betydelse – nämligen att 
även dagens och morgondagens svenska 
försvar måste ha en tydlig och bra folklig 
förankring.

Och vilken stat är det som författarna 
framställer som ”motståndaren” i broschy-
ren? Det är verkligen inte så särskilt troligt 
att ett Sovjetunionen skulle återuppstå 
och att man där skulle prioritera ett slags 
konventionellt angrepp mot just Sverige 
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– dessutom delvis via NATO-länderna 
Estland, Lettland, Litauen och Polen! Vi 
delar för övrigt medlemskap med bland 
andra dessa stater i en ny och viktig sä-
kerhetspolitisk församling – EU, där vi 
ju företräder en gemensam försvars- och 
säkerhetspolitik som baseras på en öm-
sesidig solidaritet. Situationen är alltså 
radikalt förändrad, jämfört med hur den 
var under det kalla kriget. Dagens Ryss-
land har dessutom många egna problem 
och utgör knappast ett primärt hot just 
mot Sverige. Det ryska militärstrategiska 
intresset är snarare inriktat mot andra håll: 
sydväst – Ukraina och Moldova – mot syd 
– Kaukasus och Centralasien – samt mot 
öster – Kina. Man måste nog sätta sig lite i 
en rysk situation för att verkligen uppleva, 
hur världen ser ut från Moskvas horisont. 
Det stora hotet som det idag upplevs av 
ryssarna är dessutom snarare riskerna för 
ett fortsatt sönderfall av det gamla imperiet 
och de ryska ultranationalistiska yttring-
arna får därmed en viss förklaring. Vår 
strategi bör alltså i stället vara en satsning 
på ett bredare samarbete och därmed bidra 
till en utveckling av det ryska samhället, 
som ju lider av ett stort demokratiskt 
underskott efter mer än sjuttio år av kom-
munistisk diktatur. Vi bör således skaffa 
oss flera kontakter med Ryssland – även 
militära – och inte försöka isolera dem 
som en möjlig potentiell fiende. Vi befinner 
oss dessutom till viss del på samma sida 
som bland andra Ryssland, när det gäller 
globaliseringen och behandlingen av de 
fiender som denna process skapar på olika 

håll i världen. Vi delar alltså gemensamma 
säkerhetspolitiska intressen. 

Om således de yttre omständigheterna 
totalt förändrats, så har även de inre, 
nationella förutsättningarna förändrats 
i hög grad. Det är inte Försvarsmakten 
som leder samhällets krishantering i fred, 
vilket tidigare ansågs som en självklar-
het eftersom ansvaret fanns där i krig. 
Ett antal mer eller mindre konkurrerande 
myndigheter har därför nu vuxit upp och 
skaffat sig egna ansvarsområden, delvis på 
den retirerande Försvarsmaktens bekost-
nad. En bidragande orsak till detta ligger 
antagligen i att Försvarsmakten i alltför 
hög grad agerar under parollen ”väpnad 
strid”, vilket det ju knappast är fråga om 
i någon större utsträckning, och i den nya 
lagstiftningen om extraordinära händelser 
ligger ansvaret för samhällets fredstida 
krishantering följdriktigt på kommunerna. 
Det är de kommunala krisledningsnämn-
derna som ska leda krishanteringen, när 
samhället drabbas av större katastrofer. 
Insikten om att krishanteringen genomgått 
en grundläggande förändring är dessvärre 
inte så utbredd, och därmed har inte heller 
samhällets behov av resurser för denna 
krishantering uppmärksammats tydligt. 
Illustrationerna från de senaste allvarliga 
händelserna visar dock ganska klart, att 
det krävs ganska mycket extra personal 
för att samhällsfunktionerna ska kunna 
verka på ett rimligt sätt, inte bara till ex-
empel vid terroristangrepp, utan också vid 
stora stormar, snöoväder, översvämningar, 
oljeutsläpp, strömavbrott eller liknande 
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påfrestningar på fredssamhället; något som 
kommunerna varken har eller kan ha re-
surser för. Vårt känsliga samhälle behöver 
alltså ett samhällsförsvar, som ska kunna 
fungera redan under fredsförhållanden, och 
här tycker jag, att ett nytt hemvärn borde 
ha en central roll. Lustigt nog finns det 
här en viss ytlig likhet med broschyrför-
fattarnas ”stombataljoner”, men det finns 
bättre lösningar än deras. Vi behöver bara 
se hur olika former av ett samhällsinriktat 
territorialförsvar byggs upp i flera av våra 
grannländer. 

Vi bör således, som jag ser det, skapa 
ett nytt, utökat hemvärn, där medbor-
garnas personliga engagemang utgör ett 
fundament. Ett sådant arrangemang torde 
bedömningsvis kunna vidmakthålla och 
kanske till och med bredda den folkliga 
försvarsviljan i landet. Detta nya hemvärn 
skulle således få uppgiften att finnas i 
beredskap för insatser i samhällsförsvaret 
inom ett brett spektrum av verksamhe-
ter och i samverkan med kommunernas 
krisledning vid katastrofer av olika slag 
i fredstid. Personalresurser kan redan nu 
skapas exempelvis genom att en frivillig 
entermins utbildning införs – kanske skulle 
den kallas ”Rekrytkurs”! Under en sådan 
utbildning får rekryterna en grundläggande 
kunskap i att ta hand om sig själva och and-
ra människor i en katastrofsituation. Sjuk-
vård och fysisk träning kan kanske varvas 
med vakt- och bevakningstjänst och någon 
enkel vapenutbildning. Det viktiga är 
emellertid, att rekryterna finns omedelbart 
tillgängliga för insats och för att förstärka 

drabbade kommuner med arbetskraft. Det 
borde samtidigt kunna bidra till en bättre 
integrering av nya medborgargrupper i vårt 
samhälle! Man kan ju också tänka sig att de 
som frivilligt genomgått en rekrytutbild-
ning kan kvarstå på en kommunal larmlista 
under kanske ytterligare en termin för 
att vara tillgängliga för förstärkning om 
situationen skulle kräva det. Detta skall 
alltså kunna ske under fredsförhållanden 
och utan att någon mobilisering behöver 
genomföras. Om vi senare skulle vilja 
förstärka samhället med gripbara resurser 
för krishantering, kan vi kanske överväga 
att göra ”rekryten” obligatorisk för alla 
svenska medborgare. En sådan förändring 
kunde kanske vara en viktig förberedelse 
inför de befarade klimatförändringarna och 
varför inte samtidigt skapa en frivillig ka-
der av extra fritids- och umgängespersoner 
inom den starkt behövande äldrevården! 

Inledningsvis borde det dock förstås 
vara så, att alla medborgare genomför en 
obligatorisk mönstring och inskrivning. 
Vid denna kan man informera om vilka 
alternativ som finns för medborgarens egna 
personliga val av engagemang. Kanske vill 
vederbörande inte alls göra något mer? I 
så fall kanske en placering i något slags 
lokal hemskyddsreserv kan vara aktuell, 
eller varför inte några dagar som besö-
kande ”extra anhörig” inom äldrevården? 
Om en entermins utbildning kan vara ett 
alternativt personligt åtagande, så finns 
denna enkla form tillgänglig för var och 
en, som inte vill åta sig en mera traditionell 
militär utbildning. Sistnämnda bör inriktas 
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främst mot de insatsförband som sätts upp 
huvudsakligen för insatsberedskap och 
för internationella uppgifter. Dessa skall 
också ha den mycket viktiga uppgiften att 
samtidigt också stå för den materiella och 
idémässiga utveckling, som landet skulle 
behöva om vi trots allt skulle hamna i 
ett läge i framtiden där ett traditionellt 
och konventionellt försvar skulle anses 
behövligt. Mycket, för att inte säga det 
mesta, av en samhällsinriktad krishanter-
ing skulle kunna bli en huvuduppgift för 
ett nytt hemvärn, som naturligtvis samti-
digt skulle kunna innehålla mobiliserbara 
lokalförsvarsförband av mera traditionell 
typ – personellt kanske även de, som vi i 
hastigheten redan lagt ner – samt frivillig 
utbildning av såväl meniga som befäl i 
organisationen, som alltså på det sättet får 
en egen och betydligt bredare uppgift i vårt 
territorialförsvar. Ett nytt hemvärn kanske 
också skulle överta ett samordningsansvar 
och de uppgifter som trots allt finns för en 
regional ledning? Varför inte en hemvärns-
stab i varje ny statlig region?

Men vi skulle också kunna införa en 
annan form av säkerhetspolitiskt betydel-
sefullt samhällsengagemang efter frivilligt 
individuellt åtagande. Om vi bekymrar oss 
för utvecklingen i andra delar av världen 
så finns det andra former än de som oftast 
diskuteras i Sverige. Allt måste faktiskt 
inte understödjas av vapenmakt och ab-
solut inte på det sätt, som den ”Kår” som 
föreslås av artikelförfattarna. Jag tänker 
mig i stället, att vi skulle kunna sätta upp 
en fredskår – kanske gemensamt med våra 
nordiska grannar – som ett komplement 

till dagens annars ganska trubbiga ulands-
bistånd. Även inom biståndssektorn, borde 
vi således kunna öppna för att göra ett 
personligt engagemang möjligt för våra 
medborgare.  Att en insats med väpnad 
trupp på andra staters territorier kräver 
någon form av mandat – helst från FN 
säkerhetsråd – är ganska välkänt, men 
insats med fredskårister kan ske tidigare 
– åter igen tidig strategisk tid – och kanske 
i förlängningen även ha en bättre effekt inte 
bara i mottagarlandet, utan också i Sverige, 
där insatser för att hjälpa uländerna i deras 
problematiska tillvaro alltför ofta präglas 
av ”snällism” i stället för av kunskap och 
realism. 

För att komplettera bilden kring de 
internationella insatserna något, tror jag 
att det vore bra om flera dessutom kände 
till att insatser med örlogsfartyg på inter-
nationellt vatten faktiskt inte kräver något 
tillkommande mandat alls. Det finns redan 
nu mandat i form av konventionen om det 
fria havet, och inom den sektorn har vi 
anledningen att fundera kring hela frågan 
om skyddet av våra flöden av varor och för-
nödenheter på det fria havet. Även i detta 
borde vi engagera oss internationellt; åt-
minstone i vårt eget europeiska närområde 
till vilket ju även Medelhavet räknas. Hit 
hör förstås också åtgärder för att bekämpa 
problemet med människohandel, där kon-
ventionen redan nu ålägger alla stater att 
bekämpa alla former av slavtransport och 
piratverksamhet, men detta verkar vara 
totalt bortglömt i Sverige.

Eftersom pamflettisterna också framför 
vissa tankar om ledningen av landets 
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försvar, tar jag mig friheten att även på 
denna punkt anse deras förslag som något 
nattståndet. Det finns väl snarare ett behov 
av nytänkande även på det organisato-
riska området, och här kan modern teknik 
komma till nytta. Det finns således ett 
tydligt samband mellan territorialförsvaret, 
kommunerna/regionerna och markstrids-
krafterna – om det tror jag att vi kan vara 
överens. Detta bör förstås också återspegla 
sig i organisationen. På motsvarande sätt 
finns ett tydligt samband i ett samhällsför-
svar mellan de statliga maritima verksam-
heterna. Marinen, Kustbevakningen och 
Sjöfartsverket borde kanske istället bilda 
ett maritimt kluster för gemensam operativ 
verksamhet. Och hur vill vi att ett sådant 
kluster skall samverka med rederier och 
kustkommuner? Fartygsanskaffning och 
utbildning kunde kanske samordnas så att 
inte bara ekonomiska vinster uppstod utan 
även andra synergieffekter? Hur är det i 
detta avseende på flyg- och luftfartsområ-
det? Behöver landet i dag verkligen både 
en civil och en militär ledning av verk-
samheterna i luftrummet? Och behöver 
vi verkligen ett materielverk av gammal 
invasionsförsvarstyp? Kanske skulle vi 
återskapa några slags nya ”klusterinrik-
tade” förvaltningar i stället och lägga alla 
övergripande samordningsfrågor på en 
samverkansbasis mellan dem? 

Dessa och liknande resonemang leder 
också lätt till slutsatsen, att det är på tiden 
att vi skrotar den nuvarande myndighe-
ten Försvarsmakten, som uppenbarligen 
inte orkar reformera sig själv. Vi kunde 
kanske i stället bygga upp vårt försvar 
– ”rikets försvarsmakt” för att använda 
regeringsformens benämning – i tre nät-
verkssamverkande kluster i stället? Ett 
markförsvarsinriktat, ett maritimt inriktat 
och ett flyginriktat? Och för samordning 
mellan dessa ett centralt operativt hög-
kvarter samt ett militärstrategiskt råd med 
uppgift att lämna professionella råd till 
regeringen inför eventuella internationella 
insatser – utan att ständigt koppla råden till 
resursbehov, som Försvarsmakten mest 
tycks göra idag? 

Det är väl snarare åt detta håll vi bör 
utveckla vårt försvar – att modernisera 
och göra det intressant för individer att 
arbeta i och att engagera sig för. Då kan vi 
säkert bibehålla en folklig acceptans och 
en folklig förankring kring frågorna om 
samhällets försvar. Det får vi inte genom 
att försöka vrida klockan tillbaka och 
motivera detta med ett mer eller mindre 
påhittat militärt hot av ”lagommodell” 
mot landet.
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A further development of our National De-
fence Forces is needed and in the process 
we should disregard old myths and ideas 
from the Cold War era. 

The new defence should be based not 
only on existing common interests with 
our EU partners but also with Russia, when 
applicable.

Not only have the strategic surroundings 
changed, so have also some important in-
ternal factors and, nowadays, by law, our 
municipalities are in addition responsible 
for handling catastrophes in society. They 
will, however, never have sufficient man-
power for this task. In consequence, we 
need a new and enlarged Home Guard 
organisation where all citizens can make 

Summary

A  Deployable Ready-for-Use Defence Organisation Concept

by Commander Magnus Haglund

their contribution to the defence effort ac-
cording to their personal preferences.   

Furthermore, a peace corps could be 
established.

A less formal central command system 
should be adopted based on cooperation 
and responsibility in existing fields of 
expertise – a territorial cluster, a maritime 
cluster and an air cluster. The present 
Defence Forces Command organisation 
should be abolished and be replaced by a 
national, operational command-and-con-
trol unit; and, further, a strategic studies 
group should be set up to prepare and give 
professional advice before political deci-
sions are made on upcoming international 
operations. 


