
5

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-2008

Denna redovisning är en lägesrapport, 
och slutprodukten presenteras vid 

avdelningens redovisning för 2009. Arbe-
tet har bedrivits i en arbetsgrupp (Bengt 
Gustafsson, Ulf Henricsson, Anders 
Cedergren, Patrik Ahlgren och Gunnar 
Karlson) samt vid avdelningsmötena 08-
01-22 och 02-05. Akademiens höst och 
vintersymposier har varit viktiga för våra 
diskussioner.

Höstsymposiets tema var ”På egen hand 
eller tillsammans” och svaret var tillsam-
mans. Detta är också försvarsberedningens 
uppfattning1 och vid Folk och försvars riks-
konferens framfördes samma inriktning. 
Kritiska synpunkter hördes där endast från 
Ung Vänster. Den finske överbefälhavaren 
sade på rikskonferensen att ingen euro-
peisk stat idag kan driva en självständig 
säkerhetspolitik och att Norden är ett för 
snävt område. På egen hand är redan över-
spelat – ingen säkerhetspolitiskt kunnig 
kan idag hävda att vi med dagens resurser 

kan försvara vår nationella säkerhet på 
egen hand. En majoritet av de ur avdel-
ningen som deltagit i diskussionen, anser 
att tillsammans är en nödvändig väg för 
att behålla nödvändig kompetens och ka-
pacitet för internationella operationer och 
rikets försvar. Tillsammans är ju knappast 
ett precist uttryck och behöver definieras, 
liksom med vem och hur. 

Men innan vi kan svara på dessa frågor 
behöver vi diskutera varför. I detta projekts 
”bakgrundspapper” står följande: 

Försvarspolitiken skall tjäna säkerhetspo-
litikens syften – enligt det gamla schemat. 
Vad skall då försvaras? 

1  Det egna territoriet?
2  Det egna närområdet?
3  Det område (EU och/eller NATO) som 

vi (eventuellt) formellt förbundit oss 
att försvara?

4 De globala förpliktelser som vi åtagit 
oss genom FN-medlemskapets tving-

Det europeiska småstatsprojektet – säkerhet och 
försvar i en ny tid ur ett markstridsperspektiv

Årlig redovisning i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd I  
den 4 mars 2008 av Bengt Gustafsson, Ulf Henricsson, 
Anders Cedergren, Patrik Ahlgren och Gunnar Karlson 

HANDLINGAR

1  Försvarsdepartementet Ds 2007:46
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ande paragrafer. De globala förpliktel-
ser som staterna själva åtagit sig genom 
de mål och ambitioner som de förbundit 
sig att sträva efter när det gäller frihet 
och stabilitet (internationell krishante-
ring mm)

5  Det egna samhället (mot terrorism,  
 miljöhot, organiserad brottslighet etc)

6  De egna medborgarna – varhelst de  
befinner sig.

Uppenbart är idag att för svensk del före-
ligger ingen enighet inom den allmänhet 
som ytterst skall leverera ”viljan” att 
möjliggöra den ena eller andra säkerhets/
försvarspolitiska lösningen.
   En minoritet tror på Gustav II Adolfs 
recept (”krig så långt bort som möjligt”), 
en majoritet vill fortfarande bli försvarad 
”hemma”. (Psykförsvarets data 2005) 
Även mot denna bakgrund bör Akade-
miens projekt ha något väsentligt att 
bidra med.

Till att börja med kan vi konstatera att 
punkt 1 kan vi genom politiska beslut inte 
längre klara av på egen hand och ingen 
kommer att hjälpa oss om vi inte bidrar till 
punkt 2 och 3. Oavsett vad svenska folket 
tycker har våra valda ombud valt Gustav II 
Adolfs recept i så motto att vi i dagens läge 
skall agera långt borta – stämma i bäcken 
istället för i ån. Dock är målsättningen 
för dagens fredsfrämjande operationer 
fjärran från Gustav II Adolfs målsättning. 
Om svenska folket i en folkomröstning 
fick ta ställning till för eller emot att bli 
försvarad hemma och till räkningen för 
ett hemmaförsvar på egen hand är vi inte 

så säkra på att hemmaförsvaret skulle få 
majoritet. Enligt vår uppfattning är de 6 
punkterna inte optimalt formulerade och en 
sjunde punkt – vår ekonomi – bör tillföras. 
Vi behöver dessutom föra ett resonemang 
om att försvara intressen och värderingar. 
Försvar av territorium får väl anses vara ett 
sätt att försvara de värden och de intressen 
som vi vill ska beaktas på territoriet i fråga, 
snarare än ett försvar av ett antal kvadrat-
mil av jordens yta av kärlek för dess mylla 
och morän. Vi måste också diskutera mot 
vad vi skall försvara oss.

I dagens globala samhälle, där vi på alla 
områden är starkt beroende av andra och 
i den officiella retoriken helhjärtat stöder 
FN, borde intressen och värderingar vara 
det viktiga att försvara och av det följer 
att territoriet måste kunna försvaras när 
det är hotat.  Det enda som är säkert är att 
framtiden är svår att förutsäga. Det svåra 
är inte att följa trender utan att förutse 
trendbrotten och på detta finns otaliga his-
toriska exempel. Med de förutsättningarna 
behöver vi ett försvar som är flexibelt och 
som i olika tidperspektiv och mot olika 
hot kan verka för alla punkter (1-6) enligt 
bakgrundspappret och den föreslagna 
sjunde.     

Vi är väl medvetna om att Europa och 
världen är stadd i en kontinuerlig utveck-
ling, så är också de internationella organi-
sationerna EU och NATO. Ur ett militärt  
perspektiv borde en säkerhetspolitisk 
organisation vara att föredra. Två eller fler 
splittrar resurserna och försvårar ledning. 
De behov vi nu ser för svensk del är ett 
samarbete som medger ett bibehållande 

2-2008
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av kompetens(övning) samt  nischning 
och poolning för att vara tillräckligt bra på 
vissa förmågor men ändå kunna ha tillgång 
till en komplett operativ förmåga.   I dag 
inne fattar en komplett operativ förmåga 
även tillgång på strategiska flygtranspor-
ter och global underrättelsetjänst. Under 
vintersymposiet diskuterades flera möj-
ligheter till säkerhetspolitiskt samarbete. 
FN, ESDP, NATO och ”coalition of the 
willing”. Inget av dessa alternativ är idealt. 
Vi är medlemmar i FN, EU, OSSE med fler 
internationella organisationer och ser det 
som en fördel eftersom det ger många ka-
naler att verka igenom. Det är därför svårt 
att se att ett medlemskap i NATO2 skulle 
vara en belastning. Med ett medlemskap 
följer ju större möjlighet att påverka, och 
om man ser tillbaks på senare års kriser 
finns det många exempel på att enskilda 
NATO medlemmar har fört en nog så 
självständig politik. Med ett försvar som 
inte räcker till att försvara landet om det 
skulle behövas är kanske artikel 5 i NATO-
stadgan rent av en fördel. Det bör också 
diskuteras vad det kan innebära att stå 
under eller utanför kärnvapenparaplyet.

 Med nuvarande ordning krävs att vi är 
med i den inre cirkeln d v s medlemmar i 
NATO för att överhuvudtaget få de högsta 
ledande befattningarna i NATO-ledda ope-
rationer. I den övergripande diskussionen 
måste det klargöras vad NATO är idag 
– hur NATO leds och vad NATO gör. Dess-
utom måste man diskutera olika scenarior 

om vart NATO kan vara på väg. På 5,10 el-
ler 15 års sikt kan NATO vara många olika 
saker. Debatten handlar alltför mycket om 
ja eller nej och artikel fem istället för den 
fredsfrämjande och säkerhetsbyggande 
verksamheten som NATO bedriver idag. 
Det är tänkvärt att av 27 NATO medlem-
mar är 21 också EU-medlemmar, av de 
övriga 6 ligger två på andra sidan Atlanten. 
Består NATO av 27 nationer som inte 
förstår sitt eget bästa eller är det de fyra 
EU-nationer ( Finland, Irland, Sverige och 
Österrike) som står utanför, som sitter fast 
i det förgångna? Med NATO:s samlade 
resurser och övningsverksamhet torde 
den nödvändiga kompetensen för att vid 
en försämrad säkerhetssituation öka vår 
nationella förmåga kunna bevaras bättre 
än om vi försöker göra det på egen hand. 
Tiden för att öka den operativa effekten 
hos Försvarsmakten på ett avgörande sätt 
kommer dock även då att vara lång (10 år 
eller mer).

De flesta ledamöterna i avdelning I som 
yttrat sig tror att den bästa försvarsför-
mågan och flexibiliteten skapas om vi är 
fullvärdiga medlemmar i NATO – men en-
staka röster är emot att uttrycka detta klart 
och entydigt. EU har för närvarande inte 
möjligheter att ge oss det ovan beskrivna.  
Tillsammans kan naturligtvis ske på flera 
sätt, från dagens modell med en ”coalition 
of the willing” i varje enskild fråga till ett 
fullvärdigt medlemskap i NATO.   Arbets-
gruppen anser att arbetet bör bedrivas ur ett 

2 Det finska försvarsdepartementets utredning Verkningarna av en militär alliering på utvecklandet av 
Finlands försvarssystem och försvarsförvaltning 2004 rekommenderas för läsning
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professionellt och akademiskt perspektiv 
utan politiska hänsyn. Om vi anser att ett 
medlemskap bäst tjänar landets försvar bör 
vi upplysa svenska folket och dess valda 
ombud om detta. Många politiker anser att 
svenska folket inte är moget för ett NATO-
medlemskap och avstår därför att driva 
frågan även om de är för ett medlemskap.  
Det är tänkvärt att vi officerare under det 
kalla kriget och även efter personligen har 
”indoktrinerat” huvuddelen av alla svenska 
män med mantrat ”alliansfrihet i fred syf-
tande till neutralitet i krig”. För dem som, 
mot bakgrund en helt ny säkerhetspolitisk 
situation, ändrat uppfattning borde det vara 
självklart att informera om att det sedan en 
tid är dags för ”ett ny tänk”.

 Det är lätt att på frågan med vem svara: 
de nordiska länderna. Det är ganska okon-
troversiellt men en alltför snäv inställ-
ning. Om man till exempel vill uppnå ett 
gemensamt ansvar för säkerhet och miljö i 
Östersjöområdet kan man fråga sig vilken 
strandstat vi skall utesluta från samarbete 
redan från början. Om Sverige vill vara 
tillsammans med Finland men Finland 
också vill vara tillsammans med de bal-
tiska staterna och de baltiska staterna vill 
vara tillsammans med Polen – hur ser då 
tillsammans ut? Motsvarande jämförelse 
kan göras avseende Nordkallotten. Det 
är svårt att se hur ett effektivt samarbete 
byggs upp i en global värld om flera hundra 
år gamla nationsgränser och värderingar 
från det kalla kriget skall styra. Därför 
bör inga nationer väljas bort förrän real-
politik omöjliggör tillsammans – inte ens 
Ryssland. Med vem och hur måste utgå 

från de geopolitiska förutsättningarna som 
faktiskt har förändras radikalt under de 
senaste 15 åren – i en helt annan takt än 
vår säkerhetspolitik som verkar styras mer 
av  den allmänna opinionen, som till stor 
del fortfarande lever kvar i föreställningar 
från det kalla kriget. Statssekreteraren i 
norska försvarsdepartementet beskrev den 
politiska situationen med orden: Norge 
vill vara med i all EU-verksamhet bara vi 
slipper bestämma, Sverige och Finland vill 
vara med i all NATO:s verksamhet, bara 
ni slipper att bestämma.

Förutom att den geopolitiska situationen 
har förändrats av Sovjetunionens kollaps 
och EU:s och NATO:s utvidgning måste vi 
också beakta hur klimatförändring har och 
kommer att påverka den. Vad kan det att 
innebära om naturresurserna i Arktis blir 
åtkomliga, Vita havet och Nordostpassagen 
kommersiellt segelbara året om.

 Avd I:s eget bidrag till småstatsprojektet 
kommer att behandla hur vi tillsammans 
kan ”nischa” och/eller poola förmågor  
mellan nationer för att var och en skall 
kunna bibehålla nödvändiga kompetenser 
för att på kort sikt bevara och på lång 
sikt vid behov kunna öka den nationella 
försvarsförmågan. Enkelt uttryckt handlar 
nischning om att var och en bidrar med sin 
specialiserade pusselbit, medan pooling 
innebär gemensam förvaltning av gemen-
samma resurser. Båda metoderna har sina 
för- och nackdelar. Avdelningen bör dis-
kutera såväl nischning som poolning som 
metoder för små länder att åstadkomma 
större effekt av en given försvarsbudget. 

Samtidigt skall vi tillsammans vara ope-

2-2008
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rativa i nutid såväl nationellt som interna-
tionellt. Många anser att vi kan samarbeta 
så länge vi har kvar nationell kontroll över 
vår egen operativa förmåga. Samtidigt 
skall vi samarbeta på utbildnings-, öv-
nings- och logistigområdena – som om 
de områdena är fristående från den ope-
rativa förmågan! De områdena är en stor 
del av den operativa förmågan! De flesta 
samarbetsformer leder till någon form av 
reducering i den nationella förmågan. Om 
syftet med samarbetet är att effektivisera 
måste någon resurs i något land avvecklas 
eller minskas. Det leder obönhörligen till 
att den operativa förmågan för enskilda 
nationer påverkas men görs det utan alltför 
mycket nationell prestige skulle ju 2+2 
kunna bli 5.  

Det viktiga är att hitta balansen mellan 
att å ena sidan genom gemensamt arbete 
kunna bevara förmågor som vi annars inte 
har råd att ha kvar, å andra sidan inte göra 
oss beroende av andra på områden där obe-
roendet är ett vitalt intresse. Varje  samar-
bete inom dessa områden av betydelse gör 
oss beroende – och andra beroende av oss 
- och konsten är att bygga ett ömsesidigt 
förtroende som är så starkt att ingen vill 
backa om de gemensamma förmågorna 
behöver användas. Ett samarbete som  inte 
bygger på en vinn/vinn situation kommer 
inte att fungera när krisen kommer. Därför 
kan huvudskälet till samarbete inte vara 
att i första hand minska den egna säker-
hetspolitiska notan. Har vi inget att ge, 
kommer vi inget få! Det är som i vilken 
samhällsgrupp som helst och borde vara 
ganska självklart. 

Den nu gällande arméstrukturen och 
övningsförutsättningarna medger knap-
past att vi på egen hand kan behålla en 
kompetens som gör att vi kan öka vår 
väpnade förmåga om militära hot uppstår 
i vårt närområde. För att med dessa förut-
sättningar skapa flexibilitet behöver vi för 
arméns del  behålla en kompetens upp till 
armékårsnivå (operativ kompetens). Utan 
den kompetensen kommer vi aldrig att vid 
behov kunna växa tillräckligt nationellt 
eller få ledande befattningar på kår- och 
divisionsnivå i internationella operatio-
ner. Utan ”skarp” erfarenhet – ingen reell 
kompetens.  

Om viljan att vara tillsammans inte om-
fattar den operativa förmågan finns det inte 
så mycket att få ut av tillsammans. Nisch-
ning och poolning kan ske i flera steg och 
på olika sätt. Här är några exempel: 

1. ” Vi behåller förmågan att återta egen 
förmåga men överlämnar ansvaret för 
en operativ förmåga (exvis ett opera-
tivt artillerisystem) till någon annan. 
Däremot skall vi äga kompetensen 
och materiel för att kunna återskapa en 
nationell operativ förmåga.

2. Vi behåller de operativa förmågor vi inte 
på några vis vill avstå (t ex: säkerhets-
skäl, industriskäl) och åtar oss att svara 
för de gemensamma förmågor vi är bäst 
på.  I övrigt litar vi litar helt på andra 
avseende vissa förmågor. Alla blir där-
med ”delägare” i vissa förmågor vilket 
medför ett ömsesidigt beroende som 
i sin tur borde  säkerställa ömsesidigt 
hjälp vid behov. 
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3. Vi nischar ”försvarsgrensvis”. Det kan 
ge en ”intressant” debatt. Avd I har då 
det tunga argumentet: Det behövs alltid 
”boots on the ground” och det håller 
erfarenhetsmässigt ingen annan med 
– utom en fiende.

Ett exempel på gemensamma förutsätt-
ningar är exempelvis att Sverige, Norge, 
Danmark, Nederländerna och Schweiz har 
samma stridsfordon i sina mekaniserade 
förband – Leopard II och stridsfordon 90. 
Övnings- och skjutfältsresurserna är goda 
i Norden men begränsade i Centraleuropa 
och på detta område har vi en hel del att 
erbjuda.    

När vi diskuterar en markstridsstuktur 
i en internationell kontext går det inte att 
undvika att även ta upp operativa koncept, 
ledningsstuktur och metoder. Det opera-
tiva konceptet och ledningsstrukturen i 
ett samarbete blir – och är redan de som 
tillämpas inom NATO. Dessa befinner sig 
kontinuerligt under utveckling, och det 
som nu är under införande är Effects-based 
Approach to Operations3.  Konceptet be-
tonar samordningen mellan diplomatiska, 
militära, ekonomiska maktmedel  samt 
information (oftast förkorat DIME) för 
att uppnå det strategiska målet en varaktig 

fred. Med erfarenhet från många av de 
konflikterna efter det kalla krigets slut, 
understryks behoven av att kunna delta i 
och bidra till tidiga, gärna förebyggande, 
operationer av multinationell karaktär. 
En annan viktig drivkraft har varit den 
allmänna utvecklingen i västvärlden mot 
mål- och resultatstyrning inom den offent-
liga sektorn4.  I många amerikanska och av 
NATO utgivna publikationer, hävdas att 
konceptet skall klara av alla konflikttyper 
från fredsfrämjande till fullskalekrig5.  
Huruvida det är möjligt att åstadkomma ett 
koncept som omfattar alla typer av krig och 
konflikter kan diskuteras. Resultat- eller ef-
fekttänkande är emellertid ingen revolution 
och bör inte uppfattas som att konceptet 
har lösningar på alla problem, utan som ett 
försök att göra militära operationer bättre 
genom att placera dem i en tydlig strategisk 
kontext och införa gememsamma mål som 
leder till bättre samordning mellan olika 
maktmedel främst på strategisk och opera-
tiv nivå. I Sverige har vi tidigare och under 
lång tid haft ett liknande förhållningssätt i 
vårt totalförsvarskoncept. 

Den strategiska (politiska) nivåns bety-
delse framgår av de flesta dokument som 
skrivits om konceptet. Den måste påta 
sig en stark roll för samordning avseende 

3 Bi-Strategic Command NATO, (ett samarbete mellan Supreme Allied Commander Transformation, SACT 
och Supreme Allied Commander Europe, SACEUR) fastställde i december 2007 en Pre-doctrinal Handbook 
EBAO.

4   Intressant i sammanhanget är att den av riksdagen antagna politiken för global utveckling från 2003 som 
syftar till att uppnå FN:s milenniemål om att halvera världens fattigdom fram till 2015 betonar just beroendet 
mellan olika politikområden och behovet av mål- och resultatstyrning

5  Concepts for Alliance Future Joint Operations, (CAFJO), NATO Final Draft, (25 Aug 05), s 3 och 4.
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planering, genomförande och uppföljning. 
Det ställer vidare krav på både civila och 
militära myndigheter och andra organisa-
tioner att internationellt kunna samarbeta 
på alla nivåer. 

Resultattänkande bidrar till operations-
konsten genom att betona att olika åtgärder 
och verksamheter inte har ett värde i sig 
utan det är det gemensamma resultatet som 
räknas. Detta är emellertid inte något helt 
nytt i krigskonsten. Clausewitz framhåller 
att ”i den högre krigskonsten är det inte 
medlen utan resultaten som är det väsent-
liga6.”  Den enligt honom återkommande 
frågan i varje fälttåg blir således det sanno-
lika resultatet av de stora och små striderna 
och vid utarbetandet av planerna är det 
endast den frågan som avgör de åtgärder 
som man måste vidta från början. Det är 
först om man inte beaktar hela samman-
hanget som man får uppfattningen att olika 
åtgärder har någon betydelse i sig.7 

EBAO bidrar således till att placera den 
militära insatsen (och andra) i ett tydligt 
strategiskt sammanhang, där olika medel 
som står till samhällets förfogande bildar 
en samhällsgemensam insats (Comprehen-
sive approach). Resultattänkandet omfattar 
följaktligen alla ledningsnivåer, men har 
sin tyngdpunkt på den strategiska nivån. 
På den taktiska ledningsnivån torde EBAO 
inte påverka det taktiska genomförandet, 

även om samverkan på fältet med olika 
organisationer och aktörer i en ökad om-
fattning redan är en realitet.  

 Detta är en internationell modell av to-
talförsvaret och här kan Sverige bidra med 
kompetens och en ”totalförsvarskultur”. 
En diskussion utifrån ett EBAO-perspektiv 
bör leda till en insikt att vi behöver komma 
tillbaks till en nationell ledningsförmåga 
med totalförsvarsperspektiv

Fortsatt arbete
Vi utgår nu från grundförutsättningen att vi 
utökar vårt internationella engagemang till 
att omfatta ett medlemskap i NATO. Med 
de förutsättningarna skall vi visa exempel 
på hur ett framtida säkerhetspolitiskt sam-
arbete kan påverka markstridsförmågans 
utveckling.

Utgångspunkten för den fortsatta diskus-
sionen bör vara ett generellt markoperativt 
koncept. Konceptet bör omfatta en armé-
kårsstruktur motsvarande den som återfinns 
i NATO:s CJTF-koncept, (Combined Joint 
Task Force). Överst i ledningsstrukturen 
återfinns ett Land Component Command 
(LCC – armékårsstab), därunder en till två 
högre taktiska ledningsnivåer (division och 
brigad) för ledning av manöverförband 
och samordning av insatser med andra 
försvarsgrenar. Till ledningsnivåerna ska 
sedan förstärkningsförband och funktions-

6   von Clausewitz, Carl: On War, (Princeton University Press, Connecticut 1991), s 97. I den engelskspråkiga 
utgåvan av On War, (översättning Michael Howard och Peter Paret) lyder meningen: “Greater effectiveness 
relates not to the means but to the end; we are simply comparing the effect of different outcomes”. Jämfört 
med den tyska originaltexten och den svenska översättningen har Howard och Paret tappat den ”högre 
krigskonsten”.

7 Ibid, s 149.
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förband för samtliga basförmågor läggas. 
Därefter skall det klarläggas hur man 
kan upprätthålla det föreslagna konceptet  
genom en kombination av egen förmåga 
(förmåga i korta tidsperspektiv), av pool-
ning av resurser med andra nationer för 
att tillsammans upprätthålla en förmåga 
(begränsad egen förmåga som kan ökas i 
ett medellångt tidsperspektiv) eller genom 
att man överlåter förmågor till annan part 
(egen förmåga saknas i kort och medel-
långt tidsperspektiv, men kan återskapas i 
ett långt tidsperspektiv). Svenska nischer 
(specialiteter) ska också klarläggas. Ni-
scher som innebär att Sverige tar ansvaret 
för förmågor som andra nationer saknar 
eller att Sverige tar ledning för en poolad 
förmåga. 
Därför går vi nu vidare för att diskutera 
följande frågor:

1. Hur ser det generella markoperativa 
konceptet ut?

2. Vilka egna förmågor kan vi inte undvara 
och vilka därutöver skall (bör) vi ha 
kvar. 

3. Vilka nya förmågor bör vi bygga upp 
tillsammans med andra?

4. Vilka nationer har befintliga (planerade) 
förutsättningar att nischa eller poola 
tillsammans med oss.

5. Hur bör prioriteringarna mellan för-
svarsgrenarna vägas av mot bakgrund 
av ”tillsammans”

6. Vad krävs i form av infrastruktur, öv-
ningskoncept m m för att upprätthålla 
det?

För att diskutera punkt 5 bjuder vi in av-
delningarna II och III till ett seminarium 
vid lämpligt tillfälle före 15 september. 
Ovanstående frågor skall vara utredda före 
oktober -08. 

Författarna general Bengt Gustafsson för-
utvarande ÖB, överste 1. gr Ulf  Henrics-
son, överstelöjtnant Anders Cedergren, 
överste Patrik Ahlgren och överste Gun-
nar Karlson, är ledamöter av KKrVA.
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