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diskussion &
debatt 

I propositionen Ett användbart försvar1 
anger regeringen en höjd ambition på 

förmågan till nationella insatser. Läget 
idag är att vi har en mycket begränsad 
förmåga, framför allt i perspektivet ”här 
och nu”. Om regeringen menar allvar med 
sin uttryckta ambitionsökning krävs ett 
antal kraftfulla åtgärder i närtid. Det gäller 
såväl politiska beslut som tydliga direktiv 
till Försvarsmakten.

bakgrund
Regeringen har i sin proposition varit 
mycket tydlig i att det nu krävs en ökad 
förmåga till nationella insatser och att 
även dessa måste kunna ske ”här och nu”. 
Behovet finns relaterat till en analys av 
krigshändelserna i Georgien 2008. I skenet 
av dessa så finns det en tydlig anomali i 
propositionens målbild – behovet avseende 
denna ökade nationella förmåga förelig-
ger inte 2014 eller i värsta fall 2019, det 
föreligger nu.

Jag kommer att använda ett antal citat 

Nationell säkerhet – här och nu

ur propositionen för att beskriva det som 
jag uppfattar vara de stora problemen, 
nämligen skillnaden mellan ambitionen 
och den verklighet som vi har att utgå ifrån 
samt tidsrelationen när denna ambition ska 
vara uppnådd. 

Dessa citat är:

- Ett enskilt militärt angrepp direkt mot 
Sverige är fortsatt osannolikt under 
överskådlig tid. Kriser eller incidenter 
som även inbegriper militära makt-
medel kan dock inte uteslutas i vår 
region och på längre sikt kan militära 
angreppshot likväl aldrig uteslutas. För 
att hantera dessa utmaningar måste det 
finnas en aktuell krisfallsplanering, 
särskilt för strategiskt viktiga områden 
och samhällsfunktioner.

- Försvarsmakten bör enskilt och tillsam-
mans med andra kunna försvara Sverige 
mot väpnat angrepp från statliga och 
icke-statliga aktörer var det än kommer 

Av Kim Åkerman

1 Reg prop 2008:140 Ett användbart försvar
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ifrån. Väpnat angrepp kan utgöras av ett 
militärt angrepp på Sverige från annan 
stat liksom av internationell storskalig 
terrorism.

- Det militära försvarets möjligheter att 
växla mellan olika uppgifter, miljöer, 
konfliktnivåer och samarbetspartners 
måste utvecklas.

- Förmågan att integrera civila och mili-
tära insatser ska öka.

- Förbanden ska vara användbara i Sve-
rige...

- Samtliga förband i insatsorganisationen 
ska vara rätt utrustade, utbildade och 
övade.

omvärldsutvecklingen
Den möjliga omvärldsutvecklingen utgå-
ende från propositionens beskrivningar 
innebär att vi kommer att ha lång tid på 
oss att reagera inför en utveckling där ett 
hot av militärt angrepp mot Sverige kan 
förutses. Däremot kan det inte uteslutas 
– såväl i närtid som på väg mot den mera 
ogynnsamma omvärldsutvecklingen – att 
vi kan drabbas av andra väpnade angrepp, 
t ex i form av storskalig terrorism. Efter 
den 11 september har ju asymmetrisk krig-
föring blivit ett begrepp i dessa samman-
hang. Enkelt uttryck skulle detta kunna 

beskrivas som att en tekniskt underlägsen 
angripare utnyttjar vårt moderna samhäl-
les öppenhet och sårbarhet för att påtvinga 
oss sin vilja. Åskådningsexemplet är bom-
berna i Madrid och det följande spanska 
tillbakadragandet från Irak. 

Detta skulle kunna beskrivas i en kon-
fliktskala enl Figur 1.

Aktuella problemställningar blir då: 
När vet vi? När fattar vi beslut? När får 
vi effekt?

En annan förutsättning är att vi ända 
till dess att ett krig bryter ut har att agera 
utifrån de lagar och förordningar som gäl-
ler i det fredstida samhället.

Vi bygger ju nu upp ett integrerat under-
rättelsesystem som ska ge oss möjlighet att 
få förvarning om kommande terroristhot. 
Även om vi skulle lyckas så är det ett 
rimligt antagande att förvarningstiden 
kommer att vara kort, i vissa fall mycket 
kort och att det inte kommer att vara helt 
enkelt att peka ut målet för hotet utan att 
en bredare reaktion av åtgärder kommer 
att krävas. 

Slutsatsen av detta blir att vi måste ha 
en förmåga att agera här och nu. Försvars-
makten har till och med förtydligat och 
skärpt denna tidsaspekt till formuleringen 
omedelbart.2

Fred◄-------------------------------- Kris ------------------------------►Krig
    
Figur 1: Konfliktskalan idag

2 FM underlag 2009-01-30
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krav på förmåga
I de årliga regleringsbreven har uppgifterna 
till Försvarsmakten preciserats. I nuva-
rande omvärldsläge ska Försvarsmakten 
hävda Sveriges territoriella integritet och 
bidra till att förebygga och hantera kriser 
i vår omvärld genom att medverka i freds-
främjande insatser.3

Att hävda den territoriella integriteten är 
den nationella uppgiften, återstoden utgörs 
av de internationella uppgifterna.

Under territoriell integritet finns ett 
stycke med följande lydelse:

Försvarsmakten ska kunna bistå andra 
myndigheter vid skydd av prioriterade 
samhällsfunktioner och infrastrukturer vid 
hot eller insatser mot civila mål, terrorism 
eller sabotageverksamhet.

Försvarsmakten ska även med tillgäng-
liga resurser kunna bidra till samhällets 
samlade krisberedskap.

Tillämpningen av denna synes ha varit att 
fokusera på den senare delen, bidraget till 
den samlade krisberedskapen. Några kon-
kreta åtgärder avseende förberedelser för 
att kunna bistå med skydd enligt den första 
delen har ej uppfattats, trots att uppgiften 
funnits i regleringsbreven sedan 2005.  Om 
de finns så finns de inom högkvarteret och 
är ej delgivna de chefer och förband som 
kan lösa uppgifterna. 

nuläge
Försvarsmaktens uppfattning i denna fråga 
framgår av dess årsredovisning.4  Där 
anges att Försvarsmakten under 2008 varit 
redo att hävda Sveriges territoriella integri-
tet. Detta har skett genom olika insatser i 
anslutning till landets gränser. Värderingen 
är att de nationella insatser som genomförts 
under året sammantaget har bidragit till 
att utveckla Försvarsmaktens förmåga att 
hävda Sveriges territoriella integritet.

Vidare anges att samverkan har skett 
med polisen och andra myndigheter med 
anledning av lagen om stöd vid bekämp-
ning av terrorism.

Men ingen kedja är starkare än sin 
svagaste länk och i detta fall är problemet 
avsaknaden av en fungerande nationell 
ledningsstruktur. Att det förhåller sig så 
beror på mycket medvetet fattade beslut, 
både på den politiska nivån som i För-
svarsmakten. År 2005 fattade riksdagen 
ett beslut att avveckla den nationella 
strukturen med motiveringen att ”I det 
framtida insatsförsvaret och den beslutade 
insatsorganisationen finns inte längre krav 
på eller behov av en regional eller terri-
toriell ledning som motsvarar en särskild 
ledningsorganisation.”5

I Sverige har vi därmed hamnat i ett läge 
med total obalans mellan den civila och 
militära ledningsstrukturen. På den civila 
sidan har man enligt ansvars-, likhets- och 

3 Regleringsbrev för FM 2009
4 FM Årsredovisning 2008
5 Reg prop  2004/05:160 antagen av riksdagen 2005-11-16



67

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-20092-2009

närhetsprinciperna förstärkt ledningsför-
mågan på regional och lokal nivå. På den 
militära sidan har man avvecklat de regio-
nala och lokala ledningsnivåerna och sam-
lat all ledning i högkvarteret. Till detta har 
man knutit fyra regionala säkerhets- och 
samverkanskontor, men dessa är endast 
avsedda för samverkan och kapaciteten är 
begränsad. På lokal nivå, ute på förbanden, 
finns inga konkreta uppgifter annat en 
allmän beredskap att ”kunna genomföra 
insatser om så skulle behövas”.

Denna obalans åskådliggörs av figuren 
ovan.

Detta innebär i princip att all militär 
ledning ska utövas från högkvarteret och 
att nivåer under endast ska kunna träda 
in när så behövs och i så fall med stöd 
av högkvarterets säkerhets- och samver-
kanskontor.  Inga förberedelser för sådana 
insatser genomförs eftersom inga sådana 
uppgifter ställts. Därmed finns inga fung-
erande insatsplaner och nätverk på nivå-
erna under högkvarteret. I samband med 
Akademiens vintersymposium uttryckte de 
närvarande representanterna från Finland, 

Gustaf Hägglund, och Danmark, Christian 
Hvidt, artig förvåning över denna svenska 
militära ledningsmodell.

territoriell verksamhet
Varför är denna obalans så allvarlig? Den 
gamla beskrivningen av territoriell verk-
samhet, som i princip är giltig än idag, 
anger följande syften:

1. Genom samverkan skall militär och 
civila resurser samordnas,

2. Förutsättningar skall skapa för att ge-
nomföra, samt stödja militära och civila 
insatser,

3. En bearbetad lägesbild skall upprätthål-
las som underlag för insatser, samt

4. Genom en gemensam planering med-
verka i skapandet av ett samhälle som 
kan motstå svåra påfrestningar och 
begränsade väpnade insatser.

Dessa verksamheter var, och är fortfarande 
nödvändiga förutsättningar för insatser i 
fred. På den civila sidan är de berörda myn-
digheterna länsstyrelser, länspolismyndig-

   . Civil ledningsstruktur  Militär ledningsstruktur 
 
Central nivå 
 
Regional nivå 
 
Lokal nivå 

Figur 2: Obalansen mellan civil och militär ledning
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heter, regioner (landsting, räddningstjäns-
ter m m) samt berörda ägare av aktuella 
skyddsobjekt. Försvarsmaktens uppgift var 
ju att kunna bistå andra myndigheter vid 
skydd av prioriterade samhällsfunktioner 
och infrastrukturer vid hot eller insatser 
mot civila mål, terrorism eller sabotage-
verksamhet, d v s uppgifter till stor del 
anknutna till skyddsobjekt. På den militära 
sidan finns idag inga ledningsresurser som 
har kraft och förmåga att genomföra denna 
territoriella verksamhet.

Författningsstöd
För nationella insatser i fred finns ett 
gällande regelverk som ger det stöd som 
behövs. Dessa är IKFN-förordningen6 för 
insatser vid kränkningar, den nya lagen om 
stöd till polisen vid terrorismbekämpning7 
men det är framför allt skyddslagen8 och 
dess bestämmelser som utgör den formella 
grunden för att kunna lösa uppgifter som 
regeringen ställt.

Skyddslagen gör ingen skillnad på civila 
eller militära skyddsobjekt, skyddslagen 
gör heller ingen skillnad på civila eller 
militära skyddsvakter. Skyddslagen ger 
en skyddsvakt befogenheter att på, och i 
anslutning till skyddsobjektet, utöva det 
graderade våld som behövs för att lösa 
uppgiften att skydda detsamma. Detta, 

samt nödvärnsrätten, ger en fullt legal rätt 
att kunna agera.

behov av insatsplanering
Om förvarningen är kort föreligger behov 
av snabba insatser med hög omedelbar 
effekt. För att detta ska vara möjligt krävs 
en genomförd insatsplanering.

En sådan insatsplanering måste omfatta 
bland annat en beskrivning av skyddsob-
jektet, vad som finns förberett för tillkom-
mande styrkor, vem som är högre chef vid 
insats, vem som är samordningsansvarig 
inom objektet och vem som samverkar 
med polisen samt vilka sårbarheter som 
särskilt måste beaktas m m. Det är alltså 
inte bara att komma till ett skyddsobjekt 
och tro att allt kommer att fungera ome-
delbart. 

De nationella insatsregler (Rules of 
engagement, ROE) som behövs kan alltid 
initialt utgå från skyddslagens bestäm-
melser, men de behöver kompletteras 
med objektsanpassade bestämmelser vid 
genomförande av insats. Dessa bör vara 
en del av insatsplaneringen.

Med insatsplaneringen som grund 
behöver sedan utbildning och övning 
genomföras för att skapa förmåga att 
snabbt komma till objektet och upprätta 
ett fungerande skydd. Detta handlar både 

6 Förordning (1982:756) om Försvarsmaktens ingripande vid kränkningar av Sveriges territorium under fred 
och neutralitet m m

7 Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning
8 Lag (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m m.
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om att ta kontroll över in- och utfarter, 
säkra övervakning av objektet och förmåga 
att omhänderta inträngande samt en yttre 
övervakning i anslutning till objektet. Det 
är återigen inte bara att komma till ett 
skyddsobjekt och tro att allt kommer att 
fungera omedelbart. 

En avsaknad av insatsplanering av be-
rörda chefer, samordnat med bland annat 
polis och objektsägare, samt avsaknad av 
utbildning och övning kommer att för-
svåra och fördröja effektiva insatser när 
så behövs.

Betydelsen av detta är uppenbar om man 
gör en analys av möjliga hotutvecklingar. 
Om vi upptäcker ett enskilt, väl definierat 
hot kan lagen om stöd till polisen vara 
tillämpbar. Men om hotet är tydligt men 
diffust kan det finnas ett behov av att 
vidta ett bredare spektrum av skyddsåt-
gärder. Då blir logiken enkel – ju mer 
polisen binds till olika skyddsobjekt, ju 
färre poliser kommer att kunna ägna sig 
åt den polisverksamhet som kan leda till 
upptäckande och gripande av terrorister. 
Omvänt – ju mer stöd som kan erhållas 
för bevakning och skydd av skyddsobjekt, 
ju fler poliser kommer att kunna ägna sig 
åt polisverksamheten, en verksamhet som 
skyddsvakter aldrig kan genomföra.

Här finns enligt min mening en tydlig 
koppling till uppgiften för Försvarsmak-
ten att kunna bistå andra myndigheter vid 
skydd av prioriterade samhällsfunktioner 
och infrastruktur vid hot eller insatser 

mot civila mål, terrorism eller sabotage-
verksamhet.

solidaritetsdeklarationen
I Sverige finns nu en egen formulerad 
”solidaritetsdeklaration”.9 Innebörden av 
densamma är att det råder bred enighet 
om att Sverige inte kommer att förhålla sig 
passivt om en katastrof eller ett angrepp 
skulle drabba ett annat medlemsland i Eu-
ropeiska Unionen eller ett annat nordiskt 
land. I detta ligger också en förväntan om 
att dessa länder agerar på samma sätt om 
Sverige drabbas.

En förutsättning för dess trovärdighet 
är att det finns reell förmåga att ta emot 
en sådan hjälp. Om vi saknar insatspla-
nering och insatsregler för våra nationella 
insatsförband, hur ska vi då kunna ta emot 
utländska resurser. Om vi saknar väl 
förberedda ledningsstrukturer för sådana 
insatser, vem ska då leda dessa. Här finns 
ett uppenbart trovärdighetsproblem.

Ytterligare en svag länk
Tyvärr finns det ännu en svag länk i 
denna nationella säkerhetskedja och 
det är bristen på ett tillräckligt antal 
förband. Eftersom det inte finns någon 
insatsplanering så har man heller inte 
kunnat göra en bedömning av vilka 
resurser som skulle kunna behövas vid 
ett större hot mot Sverige. Men om man 
utgår från skyddsobjektsförteckningarna 
så inser man snabbt att vi kommer att få 

9 Utrikesdeklarationen 2008
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problem med resurser. Även om endast 
de mest prioriterade objekten berörs så 
kommer vi att få stora problem med att 
få tillräcklig skyddseffekt på dessa vid 
ett reellt hot. Detta gäller inte bara de 
reguljära insatsförbanden utan också de 
blivande nationella skyddsstyrkorna. 
För oss som tidigare verkat i territoriell 
verksamhet är det uppenbart att dessa inte 
ska minskas, tvärtom behöver de utökas. 
Omfattningen av detta behov kan enkelt 
klarläggas genom att göra en adekvat 
insatsplanering.

Förutom bristen på antalet insatsförband 
finns också en allvarlig brist på utbildning 
och övning. Det är mycket få förband 
som har genomfört den utbildnings- och 
övningsverksamhet som behövs för att 
kunna komma till snabba och effektiva 
insatser. Även många nationella övningar 
genomförs idag med utgångspunkt i inter-
nationella scenarier typ Bogaland. Dessa 
övningar ger en utomordentligt begränsad 
effekt kopplad till de nationella insatser 
som regeringen har gett till uppgift att 
Försvarsmakten ska kunna klara av.

En förklaring till detta kan vara att ef-
tersom det inte finns någon planering så 
finns det heller inga uppgifter att utbilda 
och öva sig inför. Om vi menar allvar med 
den inriktning som propositionen anger 
avseende nationell förmåga så måste detta 
därför ändras snabbt. 

effektkedjan
Det finns inga genvägar till att säkerställa 
hög effekt i insatsen och inget uppstår 

av sig själv. Den så kallade effektkedjan 
beskriver detta på ett enkelt och lättför-
ståeligt sätt.

En uppgift måste analyseras, bland annat 
avseende vilka som kan komma att beröras 
av densamma. En samverkan med berörda 
måste ske där resurser och förutsättningar 
klarläggs. Med detta som grund kan en 
planering påbörjas och i denna planering 
kan den samordning ske som ger det op-
timala utnyttjandet av de gemensamma 
resurserna. Under denna fas i kedjan byggs 
kunskaper upp och nätverk skapas mellan 
de som har att genomföra uppgifterna.

I fortsättningen av kedjan genomförs 
utbildning med berörda enheter utifrån 
planeringen och i ett sista steg övningar 
med deltagande av alla berörda parter. I 
denna fas i kedjan övergår kunskapen till 
kompetens och i nätverken skapas förtro-
ende och tillit.

Det är egentligen först när man fullföljt 
hela kedjan som det finns förutsättningar 
för att genomföra snabba insatser med hög 
initial effekt.

Problemet
Förre överbefälhavaren, Håkan Syrén, sade 
vid ett tillfälle att svagheter inte uppstår 
som en konsekvens av vad vi gör, utan av 
vad vi inte gör. Avseende vår nationella 
förmåga är det tyvärr så att det handlar om 
både och. Många svagheter har uppstått 
på grund av vad vi inte gjort, men i flera 
avseenden har vi med aktiva val förstärkt 
dessa svagheter. Ett av problemen är att 
vi därmed också har satt oss i en situation 
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där det föreligger kompetensbrist avseende 
nationell territoriell verksamhet.

Med propositionens inriktning finns det 
nu ett stort och omedelbart återtagnings-
behov.

I sammanhanget existerar en ytterligt 
obehaglig sanning:

Om man inte är förberedd, om man har ont 
om resurser, om man inte har rätt kompe-
tens, och om man inte har övat – då blir 
snabbt en liten kris en stor kris.

När propositionen tydligt anger att förmåga 
ska finnas här och nu – och Försvarsmakten 
förtydligar detta till ”omedelbart gripbar” 
så finns det anledning att vidta det som 
kallas för omedelbara åtgärder för att öka 
denna förmåga.

Dessa åtgärder är inte i sig beroende av 
vilket personalförsörjningssystem som 
kommer att gälla, det handlar om ledning, 
planering, utbildning och övning med vad 
vi har.

Förslag till omedelbara åtgärder
Dessa omedelbara åtgärder måste börja 
på den politiska nivån. Idag uppfattas 
riksdagsbeslutet från 2005 som ett hinder 
– ett förbud – att upprätta en nationell 
territoriell ledningsstruktur. Det handlar 
inte om att upphäva eller återta detta 
beslut, men det är ju aldrig förbjudet att 
bli klokare. Ett nytt beslut bör fattas som 
ger Förvarsmakten uppdrag att snarast 
upprätta en anpassad territoriell ledning 
för att möjliggöra propositionens inrikt-
ning avseende nationell insatsförmåga. 

Börja i de prioriterade områdena genom 
att ställa uppgifter till lämpliga förband 
i Stockholms-, Göteborgs-, Malmö- samt 
Norrlandsregionen och underställ dessa 
de befintliga säkerhets- och samverkans-
kontoren. Någon form av ledningsresurs 
behöver också upprättas för Gotland.

Skapa förutsättningar för insatserna 
genom att inte minska hemvärnets nume-
rär. Dessa förband är kostnadseffektiva, 
de är de enda förband som har nationell 
säkerhet som sin huvuduppgift och de är 
särskilt utbildade och övade för insatser 
på skyddsobjekt.

Inom Försvarsmakten behöver snabba 
beslut fattas och den bästa och snabbaste 
utvecklingen kan ske genom en proces-
suell utveckling. Fatta principbeslut om 
en anpassad territoriell ledning i de mest 
prioriterade områdena, tilldela uppgifter 
och resurser och utvärdera och komplet-
tera efterhand som erfarenheter vinns. 
Det handlar om att tillämpa den målstyr-
ningsfilosofi och den uppdragstaktik som 
man verbalt säger sig tillämpa men som i 
praktisk handling inte sker.

Försvarsmakten behöver också säker-
ställa att utbildnings- och övningsverk-
samhet snarast påbörjas med nationella 
insatsregler som grund.

Försvarsmakten bör vidare tydliggöra 
de nationella skyddsstyrkornas betydelse 
genom att ge dessa huvudansvaret för 
skyddsobjekten och se övriga insatsförband 
som förstärkningsresurser. Detta skulle ge 
förbanden tydliga uppgifter, status och ett 
motiv för sin verksamhet som skulle vara 
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både rekryteringsbefrämjande och stimu-
lera till ökat deltagande i verksamheten, en 
utbildnings- och övningsverksamhet som i 
ökad utsträckning behöver genomföras vid 
respektive skyddsobjekt. Ett framgångs-
exempel för detta är den verksamhet och 
det resultat som livgardesgruppens hem-
värnsbetaljoner i Stockholm levererar.

sammanfattning
Propositionen Ett användbart försvar 
anger nya och viktiga inriktningar för 

vår nationella säkerhet. Denna säkerhet 
är idag inte tillgodosedd på ett betryg-
gande sätt. När det gäller propositionens 
målbild finns här en otydlighet. När det 
gäller vår nationella säkerhet så måste vi 
snarast starta upp aktiva och omedelbara 
åtgärder. Behoven finns redan här och nu, 
vi kan inte vänta med dessa till 2014 eller 
i värsta fall till 2019 .

Författaren är överste 1.gr samt ledamot 
av och sekreterare i KKrVA.


