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I försvarsdebatten ställs ofta det nationella 
försvaret mot internationell förmåga. 

Jag ser inget motsatsförhållande och jag 
har svårt att se hur Sverige kan försvaras 
utan förmåga till insatser utanför Sverige. 
I avdelning I:s årliga redovisning för 20091 
presenterade avdelningens arbetsgrupp ett 
markoperativt koncept för Sverige. Dessa 
tankar står jag fortfarande bakom. Vi sam-
manfattade våra slutsatser så här:

•	 Planeringsförutsättningarna	är	så	osäkra	
att de allmängiltiga grundläggande för-
mågorna för att föra krig ska säkerstäl-
las.

•	 Brigadstrukturen	bör	utgöra	grunden	för	
markstridsförbanden.

•	 Ledning	 av	markstridsförband	måste	
bygga på ”uppdragstaktik”, varvid 
föredöme, förtroende, inspiration och 
motivation	måste	vara	tydligt	i	office-
rares ledarskap.

•	 Begreppet	uppskalning2 är innehållslöst 
om det inte får förberedas och därmed 
kosta.

•	 Långt	 driven	 produktionssamverkan3 
har många fördelar, men man måste 
acceptera att den leder till ömsesidigt 
operativt beroende, vilket reducerar den 
nationella handlingsfriheten.

•	 Hög	 strategisk	 rörlighet	minskar	 den	
nödvändiga förmågan att uppträda i 
svåra hotmiljöer.

Det	finns	mot	 bakgrund	 av	 ovanstående	
inte några sakliga skäl för att Sverige inte 
också i framtiden behöver moderna allsi-
diga markstridsförband.

Omvärlden och framtiden
Under arbetet med ovanstående koncept 
fick	vi	kritik	för	att	inte	ha	börjat	med	en	
säkerhetspolitisk analys. Säkerhetspoli-

Den (inter)nationella försvars-
dimensionen 

av Ulf Henricsson

diskussiOn &
debatt

1  KKrVAHT 3. häftet  2009
2  Försvarsberedningens benämning på förmågan att utöka försvarsresurserna
3  Avser internationell samverkan
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tiska analyser är säkert användbara som ett 
stöd för utvecklingen av försvarets framtid. 
Faran är att de ofta upplevs som säkra 
framtidsbeskrivningar. De har en någotsånär 
träffsäkerhet i en stabil värld men förutspår 
ytterst sällan trendbrott. När jag i början av 
åttitalet	arbetade	med	försvarsplanering	fick	
jag ett råd av en kollega – ”läs några gamla 
perspektivplaner” (15-års planer) – det 
var inte så många rätt där inte! Att förutse 
den säkerhetspolitiska utvecklingen är lika 
svårt som att förutse ekonomisk utveck-
ling.	Ganska	få	gissar	rätt,	de	flesta	följer	
trenden och missar brotten. Sovjetunionens 
fall,	Balkankrigen,	9/11	och	vår	nuvarande	
ekonomiska kris är bara några exempel på 
händelser som det var få som förutsade och 
världen togs med överraskning. 

Jag var krigsplacerad i invasionsför-
svaret i 35 år för att i första hand försvara 
östra Mellansverige – men mötte kriget på 
Balkan	som	chef	för	en	nordisk	stridgrupp	
efter fyra månaders förberedelser. Det var 
inte	utan	att	jag	fick	nypa	mig	i	armen	när	
jag framryckte i min stridsledningsvagn 
från Södermanlandsbrigaden längs Avenue 
Marsalla Tito, mer känd som ”Snipers ally”, 
i Sarajevo. ”Hur tusan gick det här till? – det 
var ju Stockholm, Arlanda och Oxelösund 
som gällde – eller möjligen Skåne, eller 
Norrland.” Rätt eller fel kan vi lämna därhän 
men det var ett resultat av verkligheten och 
politikers tolkning av den. För mig är det 
ganska ointressant att utforma försvaret för 
något	specifikt	scenario	eftersom	risken	för	
att just detta blir verklighet är liten. 

Världens utveckling är ingen linjär 

process som låter sig styras – möjligen 
påverkas. Ser vi vad som verkligen sker i 
omvärlden? Den politiska retoriken kan vi 
lyssna till men vad som rör sig i huvudet 
på världens ledare kan vi bara gissa. Är 
en ledare enbart inriktad på att överleva 
politiskt	från	dag	till	dag	eller	har	han/hon	
en långsiktig strategi för sitt land – eller 
bara för sig själv? Min egen erfarenhet 
säger mig att det är långt ifrån alla politiska 
beslut som fattas på medveten saklig och 
rationell grund. Känslor, egna erfarenheter 
och det undermedvetna hos individen är 
andra viktiga faktorer i bedömningar och 
beslut.	Jag	såg	för	en	tid	sedan	filmen	”Ge-
orge	W	Bush”	och	även	om	verkligheten	
är dramatiserad och överdriven räcker det 
som blir kvar för att man ska ha en viss 
skepsis avseende logiken i och kvaliteten 
på fattade beslut.

En fråga där åsikterna går isär i den 
säkerhetspolitiska debatten är synen på 
Ryssland.	Alldeles	 klart	 finns	 en	ganska	
utbredd ”ryssrädsla” i Sverige. Rädsla 
för det okända är en säkerhetsrisk, rädsla 
kan	leda	till	felhandlingar.	Konflikten	på	
Balkan	 hade	 aldrig	 kunnat	 startas	 utan	
en ömsesidig rädsla för ”de andra” och 
de egna ledarna och deras maktapparat. 
När jag för något år sedan förberedde en 
semestertripp	med	bil	 genom	Baltikum,	
Vitryssland, Ukraina, Transnestrien, 
Moldavien, Rumänien och Polen var reak-
tionen från omgivningen: ”Är du inte klok” 
– och sedan följde än lång rad av elände 
som skulle drabba oss. Den mest negativa 
beskrivningen	av	vad	som	väntade	oss	fick	
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vi av en svensk, bosatt i Kiev, som avrådde 
från det mesta och förklarade att folket här 
är inte som vi och det blir nog aldrig någon 
ordning här. Inget elände drabbade oss 
och	vi	blev	hela	tiden	vänligt	och	nyfiket	
bemötta. Jag undrar fortfarande om han 
någonsin hade lämnat kontoret och Kiev. 
I	Sevastopol,	Svartahavsflottans	bas,	träf-
fade	vi	en	före	detta	underofficer	som	und-
rade	vad	vi	gjorde	där.	”Business”	var	hans	
enda tänkbara förklaring. När han lyckats 
få in i huvudet att vi var på en frivillig 
semestertripp utbrast han spontant; ”Vad 
kul – det skulle vi behöva mycket mer av”. 
Min erfarenhet är att människor oavsett 
hudfärg och ögonform är mycket mer lika 
än olika och de undre delarna av Maslows 
behovspyramid har vi alla gemensamt. 
Jag är övertygad om att den enorma ut-
vecklingen av såväl fysiska som virtuella 
kommunikationer vi har haft kommer att 
minska rädslorna för det annorlunda. Att 
resa och lära känna andra kulturer är må-
hända en miljöbelastning men väl värt att 
ta för att få en bättre värld.

När vi stod på det gamla slagfältet i Pol-
tava slog mig tanken: ”Vem har anledning 
att vara rädd för vem? Om man lägger 
ihop vad Karl XII, Napoleon, första och 
andra världskrigen innebar för Ryssland 
är det kanske inte så svårt att förstå att det 
finns	en	viss	misstro	mot	västra	Europa	i	
Moskva. En oro som enligt min mening 
är historiskt mer berättigad än vår oro för 
Ryssland. Visserligen tog de Finland ifrån 
oss för 200 år sedan, men det svenska 
territoriet har inte varit särskilt utsatt för 

ryssen. Jag tycker verkligen att vi ska lära 
av historien, bland annat att den aldrig 
upprepas samt att världen ständigt förändr-
as. Med det nuvarande geopolitiska läget 
är det mycket svårt att se hur Ryssland 
skulle hota det svenska territoriet militärt. 
En invasion utgående från St Petersburg 
och Kaliningrad? Ett mot EU aggressivt 
Ryssland är inte uteslutet men för mig 
inte sannolikt. Varför skulle ett land vars 
BNP	 till	 cirka	 50%	består	 av	 olje-	 och	
gasleveranser slå sönder sin största kund? 
Speciellt som den inhemska ekonomin 
är hårt ansträngd med att reda ut allt 
elände planhushållningen skapade. Visst 
går demokratiseringsprocessen långsamt 
i Ryssland men det gör den överallt där 
man går från diktatur mot demokrati och 
från planhushållning till en marknadsstyrd 
ekonomi. Många svenskar blir otåliga när 
processen	tar	flera	år	istället	för	att	inse	att	
det	tar	flera	generationer.	Hur	lång	tid	tog	
det för Sverige att göra samma resa – sådär 
150 år? Ja – det är andra förutsättningar nu, 
men det är i grunden samma människa som 
ska programmeras om i huvudet – vi kan 
väl ge dem 40-50 år i alla fall. För den som 
tycker att omställningen av det svenska 
försvaret är långsam och besvärlig torde 
de ryska försvarsproblemen vara många 
gånger svårare. Förutom brist på pengar 
har mycket av den före detta sovjetiska 
försvarsindustrin splittrats och man har 
stora problem att producera färdiga system. 
Bland	annat	är	enligt	ryska	källor	den	ryska	
försvarsproducerande varvsindustrin nära 
kollaps	och	den	ryska	flottans	chef	har	of-
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ficiellt	sagt	att	han	kan	tänka	sig	att	köpa	
fartyg utomlands.4 Stora resurser krävs 
också för att bygga upp en infrastruktur 
som	kan	tillfredsställa	officerare	och	sol-
dater – frusna och hungriga soldater slåss 
dåligt. Att Ryssland nu börjar öva i vårt 
närområde är helt naturligt och vi borde 
vara förvånade om landet inte gjorde det. 
Många av oss är väldigt bekymrade över 
den låga övningsaktiviteten i vårt eget 
försvar – ett försvar som inte övar är inget 
försvar. Jag har inte glömt Georgienkriget 
och lämnar de säkerhetspolitiska analy-
serna av det till andra. Däremot vill jag 
påpeka att den militära prestationen att 
efter många månader av förberedelser med 
visst besvär betvinga den lilla grannen i 
söder inte är någon alarmsignal utan en 
bekräftelse på ovanstående problem. Sit-
ter man i Moskva och tittar på världen är 
man med all säkerhet mer bekymrad för 
södra	och	östra	flanken	än	den	västra.	Den	
skyddas bäst genom att man utvecklar ett 
västeuropeiskt beroende av rysk olja och 
gas. Och detta beroende är ömsesidigt. 
Man sågar inte av den gren man sitter på! 
Detta har redan skapat en stor marknad 
som kommer att växa. Varför ska inte EU 
ställa upp på det? Det är ju verkligen till-
lämpningen av EU:s grundtanke. 
Det	 finns	 ingen	 garanti	 för	 att	 vi	 går	

mot den eviga freden, även om situatio-
nen i Europa ser i huvudsak positiv ut. 
Idag är det svårt att se hur ett militärt hot 
mot Sverige skulle uppstå. Det enda som 
är säkert är att vi inte vet så mycket om 

framtiden. All den osäkerhet vi lever med 
kräver att vi har ett försvar som kan hantera 
en osäker framtid.

Vad ska försvaras?

Det militära försvaret ska enskilt och 
tillsammans med andra försvara Sverige 
och	främja	vår	säkerhet.	Både	i	Sverige,	i	
närområdet och utanför närområdet. Hela 
Sverige ska försvaras.

Så står det i regeringens försvarsproposi-
tion. Vad ska då försvaras och hur ska sä-
kerheten	främjas?	De	allra	flesta	svenskar	
kopplar uppgiften till territoriet. Men det 
är än viktigare att försvara vårt samhälle 
och i dag fungerar inte samhället utan 
internationella	flöden	av	varor	och	tjäns-
ter. Vi bör också leva upp till de globala 
förpliktelser som vi åtagit oss genom FN-
medlemskapets tvingande paragrafer och 
andra globala förpliktelser om vi ska vara 
trovärdiga i säkerhetspolitiskt samarbete.
Varken	dåvarande	ÖB,	Bengt	Gustafs-

son, eller jag hade fått något tydligt skäl 
till	den	svenska	insatsen	på	Balkan	annat	
än den gamla vanliga; ”vi har alltid ställt 
upp när FN kallar och vill hjälpa människor 
i nöd”. Efter ett tag klarnade bilden via 
”läckor” och rykten; ”detta är inträdesbil-
jetten	till	EU”.	En	uppgift	Carl	Bildt	senare	
personligen bekräftat för mig. Flera länder 
i Europa tvivlade då på vår solidaritet med 
omvärlden. Var detta en insats för vårt 
försvar och vår säkerhet? Ja – i alla fall 
om man tror på fredsprojektet EU – vilket 

4  Janes Defence weekly 2009-07-15
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jag gör. Men insatsen var inte osjälvisk. 
Långa resor, på marken, genom Europa har 
övertygat mig om att EU-vägen – ekono-
miskt samarbete och öppna gränser – är rätt 
väg. Om folk i allmänhet upplever sig ha 
en rimlig ekonomisk och social rättvisa är 
det svårt för ledare att starta krig – ”folk” 
startar inte krig! Det är bara att beklaga att 
Monnet, Adenauer och Schumann aldrig 
tilldelades Nobels fredspris. 

Förutsättningarna i närområdet
Under det kalla kriget hade vi ett nationellt 
totalförsvar som väl möjligen fram till 
1970-talet hade kunnat fungera hyfsat. Idag 
skulle vi bli ganska hungriga utan livsmed-
elsimport. Där jag bor fanns för trettio år 
sedan	trettio	gårdar	med	djur	–	idag	finns	en.	
Idag är vi en integrerad del av Europa och 
världen vare sig vi vill eller inte. Vi är helt 
beroende	av	materialflöden	och	ekonomiska	
flöden	från	omvärlden.	Inte	ens	vår	till	stor	
del utlandsägda försvarsindustri kan sätta 
ihop system utan väsentliga komponenter 
från andra delar av världen. Att överhuvud-
taget prata om ett självständigt försvar av 
det svenska territoriet tyder på okunskap 
om hur världen ser ut. Om vi verkligen vill 
försvara det samhälle vi har och de värden vi 
tycker är viktiga kan det inte ske inom riks-
gränsen på grund av vårt stora beroende av 
omvärlden. Det nationella försvaret måste 
vara internationellt och tillsammans med 
andra försvara de internationella nätverk 
vårt samhälle är helt beroende av. 

Allt prat om neutralitet och alliansfrihet 
är skådebröd för de icke insatta – för dem 

som inte minst vi officerare präntat in 
mantrat ”alliansfrihet i fred syftande till 
neutralitet	 i	 krig”.	Något	 som	 de	 flesta	
svenskar tolkat som att vi alltid bör vara 
neutrala. Den ensidiga svenska lojalitets-
deklarationen senast uttryckt i försvarspro-
positionen säger: 

Sverige kommer inte att förhålla sig 
passivt om en katastrof eller ett angrepp 
skulle drabba ett annat EU-medlemsland 
eller nordiskt land. Regeringen förväntar 
sig att dessa länder agerar på samma sätt 
om Sverige drabbas. 

Där står också; 

Sverige bör ha förmåga att kunna ge och 
ta emot militärt stöd. Samma förband ska 
kunna användas i Sverige, i närområdet 
och utanför närområdet. 

Detta är ju ganska svårt att förena med 
såväl alliansfrihet som neutralitet. När 
vi betänker att 23 av de 27 EU-länderna 
dessutom är NATO-medlemmar samt att vi 
deltar i NATO:s operationer och övningar 
klingar även det nya mantrat ”militärt 
alliansfria” minst sagt ihåligt. Som tur är 
har tillräckligt många politiker insett att 
världen förändrats – synd bara att man 
är så dålig på att kommunicera detta med 
svenska folket. En tung försvarspolitiker 
förklarade för mig;” svenska folket är inte 
moget än”. Man kan ju då fråga sig vem 
som ska göra folket moget? Dessutom är 
i alla fall det folk jag känner moget – från 
snickare och bönder till direktörer och 
grevar. Problemet är att politiken inte är 
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mogen. Att delta i verksamheten men inte i 
den inre beslutskretsen tycker jag är dumt, 
speciellt om man tycker att organisationen 
behöver förändras och utvecklas.
Så	länge	Finland	och	Baltikum	behåller	

sin nuvarande status sitter vi ju ganska 
trygga bakom dem. Om Ryssland tar allt 
detta eller delar av det territoriet är vi till-
baks i något som liknar läget under det kalla 
kriget – att vi måste försvara landet vid na-
tionsgränsen. Varför utsätta sig för den ris-
ken? Militärstrategiskt är det väl självklart 
att	utnyttja	det	fördröjningsdjup	som	finns	
nu. I första hand gäller det att ha samma 
princip som under det kalla kriget – men 
längre österut. Se till att det blir för dyrt att 
angripa! Om det misslyckas är det mycket 
tryggare för oss att i ett tidigt skede vara 
tillsammans med ett enat EU och NATO än 
att senare vara ett ensamt Sverige. Att var 
450 miljoner människor mot 140 är säkrare 
än att vara 9 miljoner mot 140. 

Men vad har vi då utanför närområdet 
att göra?
Om vi verkligen menar allvar med att vi 
värnar om mänskliga rättigheter och män-
niskors lika värde och tycker att solidaritet 
är viktigt måste vi väl skapa förutsättningar 
för detta. Det gör vi genom bistånd – visst 
– men då måste först förutsättningarna för 
bistånd	finnas.	Få	hjälparbetare	vill	jobba	i	
livsfarliga områden och någon demokrati 
uppstår inte spontant genom högtravande 
deklarationer eller för tidigt hållna val. Om 

de	konflikter	vi	ser	vore	krig	mellan	”folk”	
skulle jag kunna förstå de som tycker vi 
skulle avstå insatser där. Men eftersom det 
handlar om små gruppers strid för makt och 
pengar, på bekostnad av den stora majorite-
ten som bara vill ha lugn och ro och mat för 
dagen. Vi talar inte så ofta om den makt som 
finns	i	bistånd	–	mat	är	makt.	Av	det	skälet	
blir bistånd ett mål för ledare och krigsherrar 
om de själva inte tillåts styra biståndet. 

Det är inte så märkligt att det föds terr-
orism i dessa områden. För många unga 
arga män blir det ett enkelt val. Ska jag vara 
mätt krigare med en uppgift eller hungrig 
och sysslolös? Ett annat val är att lämna 
landet för den rika världen. Den som är mot 
invandring borde vara för fredsfrämjande 
insatser. ”Du chefen – nu förstår jag varför 
folk sticker härifrån” sa en soldat till mig 
efter	 några	 veckor	 på	Balkan.	 Flykten	
från krisområdena skapar en ”brain drain” 
till stor nackdel för fredsprocessen – och 
fördel för oss som tar emot dessa hjärnor. 
Att driva konflikter kostar pengar och 
dessa pengar tas ofta in genom handel och 
smuggling exempelvis av droger och män-
niskor m m.5 Terrorismen syns mycket i 
media men den organiserade brottsligheten 
som till stor del är terrorismens födkrok får 
mindre utrymme. Den är dock ett större 
hot mot samhället än terrorismen genom 
att den påverkar oss just nu och hela tiden. 
Den organiserade brottslighetens största 
marknad finns i den rika världen. Vill 
vi skydda vårt samhälle mot den är det 

5  Glenny, Misha: McMaffia. Brottslighet utan gränser. Norstedts, Stockholm 2009. En trovärdig beskrivning 
av den globala organiserade brottsligheten.
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naturligt att göra det vid källan och vi gör 
det inte genom en kortsiktig militär insats 
utan med tålmodiga insatser under lång 
tid.	Och	vi	gör	det	definitivt	 inte	genom	
att gräva skyttegravar hemma. Mätta och 
trygga människor slåss inte och ju mer 
vi kan bidra med en rimlig social och 
ekonomisk	situation	i	konfliktområden	ju	
större är möjligheten att skapa ett säkrare 
samhälle inom vår egen nationsgräns. Det 
finns	ett	stort	mått	av	egennytta	i	att	delta	
i fredsfrämjande insatser.

Olika krav för nationellt och 
internationellt försvar?
Det gamla invasionsförsvaret stampade 
1993 fram stommen till det vi idag skulle 
kalla mekaniserad stridgrupp på tre måna-
der	och	var	insatt	på	Balkan	efter	sex	må-
nader. Enligt byråkratin var det inte möjligt 
– men det gick på grund av att viljan fanns 
på högsta nivå och den kortslöt byråkratin. 
På	Balkan	gjorde	förbandet	en	uppmärk-
sammad	insats.	Soldater	och	officerare	var	
utbildade för strid i bataljon hemma i Sve-
rige men gjorde en utomordentlig insats i 
en annan uppgift långt hemifrån. Det var 
det bäst utrustade förbandet i UNPROFOR. 
Det var taget ur mobiliseringsförråden och 
”extrautrustat” med mörkerutrustning, 
skydd och kommunikationsutrustning. Att 
detta inte fanns i alla förråd berodde inte 
på att det nationella försvaret inte behövde 
den utan på att vi inte ansåg oss ha råd. I 
”invasionsförsvaret” prioriterades kvanti-
tet före kvaliteten. De riktigt krigsdugliga 
förbanden	 var	 få	 och	 det	 fanns	 –	 finns	

nog fortfarande här och var – en utbredd 
uppfattning att vi kan ta större förluster vid 
försvaret av det egna territoriet än utom-
lands. Det må vara sant men jag tror inte 
dagens svenskar är beredda att acceptera 
ett VK 1-scenario. Jag är inte så säker på 
att den som blir en ”förlust” håller med. 
Min bestämda erfarenhet är att det som 
krävs för att försvara nationen även krävs 
för internationella uppgifter. Det är att 
föra krig vårt militära försvar ska kunna 
och det är den förmåga som krävs även i 
internationella insatser. Är man inte farlig 
för krigsherrarna kan man stanna hemma. 
Finland är ett gott exempel som idag vi-
sar det många visste före insatsförsvarets 
tid – att man med framgång kan använda 
nationella krigsförband i internationell 
tjänst. Men en alltför utbredd uppfattning 
är att välutrustade förband skapar aggres-
sioner och gör det svårt att bygga upp det 
för framgång helt avgörande förtroendet 
hos lokalbefolkningen. Det är fel! – För 
att få det förtroendet behövs förmåga att 
lösa uppgiften – att skapa säkerhet och 
förutsättningar att bygga ett bra samhälle. 
Lyckas du inte med det hjälper inte alla 
välmenande människor i världen. Det som 
duger hemma duger borta och vice versa. 
Det som krävs är krigsförband. Att hålla 
på och skräddarsy alla insatser är bara 
klåfingrighet	som	fördröjer	insatserna.	Är	
det bråttom med en insats gör man som 
Kajsa Warg – tar det man har. Då är ofta 
förutsättningarna i operationsområdet 
mindre kända och då bör man sända ett 
förband som också kan hantera ”the worst 
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case”.	Blev	det	för	mycket	och	för	dyrt	är	
det bara att växla ned och skräddarsy när 
förhållanden är kända och situation med-
ger. Att göra tvärtom och låta kontoplanen 
styra kan bli oerhört dyrt – i människoliv 
och politiskt. Vi har erfarenhet av hur fort 
läget kan förändras till det sämre, exem-
pelvis Kosovo 2004. Oavsett hur snabba 
beslutsfattarna i Stockholm är kommer 
förstärkningar försent. Raden av insatser 
är lång: Mellerstanöstern, Kongo, Cypern, 
Balkan,	Afghanistan,	Tchad	och	 Indiska	
oceanen – var sker det nästa gång? Det vet 
vi	inte	–	Svalbard?	Baltikum?	Därför	måste	
det (inter)nationella försvaret vara allsidigt 
och	flexibelt.	

Det är olyckligt och okunnigt att det 
nationella försvaret sätts i motsats till 
internationella insatser vad gäller mark-
stridskrafterna.	 För	flyget	 och	flottan	 är	
det kanske större skillnader – både våra 
nuvarande flygplan och fartyg har be-
gränsningar i uthållighet för det senare. För 
markstridsförbanden handlar det mer om 
vilken förbandsnivå man huvudsakligen 
verkar på. Det nationella försvaret måste 
kunna strida med kombinerade vapen på 
brigadnivå medan man i internationella 
insatser huvudsakligen verkar på grupp 
och plutonsnivån. Men i båda fallen är det 
krigaryrket som utövas. Det blir inte mycket 
till fungerande brigadförband om de lägre 
nivåerna inte fungerar och att från en stabil 
grund av lägre förband få till fungerande bri-
gader är en fråga om övning och tid som kan 
rymmas inom ”yrkesförsvaret”. Allt under 
förutsättning	att	vilja	och	materiel	finns.	

Något godtagbart alternativ till att lämna 
värnplikten bakom oss kan jag inte se. 
Dessutom gjorde vi det i praktiken redan 
i mitten av 1990-talet. Några förespråkar 
en allmän tremånaders utbildning. Det 
har vi gjort försök med under 80-talet och 
dög det inte då så duger det inte nu. Det 
resulterar i en beväpnad milis som histo-
riskt inte är avskräckande, inte duger för 
internationella insatser och som kommer 
att få alltför stora förluster i strid med en 
modern motståndare. De som förespråkar 
detta bör också beskriva och kostnadsbe-
räkna den organisation och infrastruktur 
som skulle krävas. Ett dåligt argument 
för allmän värnplikt är att den uppfostrar 
ungdomen – det må vara en bieffekt men 
knappast ett tungt skäl. Kommer ett yrkes-
försvar att få tillräcklig personell kvalitet? 
Ja – om alla vill det. Om jobbet blir hyfsat 
betalt och en merit till fortsatt utbildning 
och	andra	karriärer.	Här	finns	utrymme	för	
oro – politiken har slitit med meritfrågan 
för de värnpliktiga i minst trettio år utan 
framsteg. Det har varit mycket snack och 
lite verkstad för att uttrycka sig milt. Ett 
sätt att skapa mer utrymme för lönen är 
att skapa en bättre balans mellan ”indianer 
och hövdingar”. Visst behövs det ett hög-
kvarter, HKV, men det kan vara mindre. 
Om HKV verkligen vågade tillämpa den 
ledningsprincip man bekänner sig till – 
”uppdragstaktik”– kunde ganska många 
officerare	 överföras	 till	 trupptjänst	 eller	
avvecklas – vilket många inte vill och gör 
stort	motstånd	mot.	En	officer	som	tror	att	
officersyrket	utövas	mellan	0730	och	1630	
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och inte vill delta i internationell tjänst 
bör avvecklas. Om även regeringskansliet 
tillämpade uppdragsstyrning skulle färre 
officerare	behövas	för	att	ta	fram	arbets-
krävande detaljerat underlag som till stor 
del är bedömningar och gissningar

att få och ge hjälp
För att solidaritetsklausulen ska ha något 
värde	måste	det	finnas	en	trovärdig	gemen-
sam förmåga att ta och ge militär hjälp. 
Alla resurser behöver inte vara nationella.6 
SAC7 är ett fungerade exempel på möj-
ligheterna med internationell samverkan. 
Det är säkert politiskt lättare att driva ett 
nordiskt militärt samarbete men det borde 
enligt min uppfattning ske inom ramen 
för ett NATO-medlemskap. Inom NATO 
finns	de	resurser	som	krävs	för	att	öva	på	
brigad- och divisionsnivå vilket bör ske 
för att upprätthålla en nationell förmåga att 
leda på dessa nivåer. NATO är också den 
organisation som har en trovärdig förmåga 
att leda operationer om det värsta skulle 
hända. Det går ju alldeles uppenbart bra 
att samarbeta med NATO idag vilket ISAF 
och SAC m m visar. Att vara med i nästan 
allt utom i den innersta beslutskretsen är 
inte speciellt logiskt. Det behöver dock 
finnas	 tillräckliga	 nationella	 resurser	 för	
att säkerställa att de gemensamma resur-
serna kan tillföras och uthålligt fungera 
i ett operationsområde. Då handlar det 
mycket om logistik. För sjötransporter 

torde	dagens	befintliga	civila	kapacitet	av	
såväl fartyg som hamnar räcka. Att skydda 
hamnarna är en nationell uppgift och det 
är svårt att se hur Sverige kan klara detta 
utan ett effektivt luftvärn, för det räcker 
inte enbart JAS-plan. Fartygsrörelser kan 
skyddas genom internationellt samarbete. 
Framförallt gäller det att ha nationella re-
surser som är attraktiva för omgivningen. 
Det ökar omvärldens vilja att hjälpa oss. 
Avd I:s årliga redovisning 2010 kommer 
att studera vår förmåga – eller oförmåga 
– att genomföra operationer tillsammans 
med andra i närområdet och därför går jag 
inte längre i den diskussionen här.

slutsats
Mycket talar för att säkerheten i vårt när-
område utvecklas positivt. De stora osä-
kerheterna i att förutsäga framtiden och vår 
oförmåga att reagera i tid på en negativ ut-
veckling	kräver	dock	att	vi	har	ett	flexibelt	
och allsidigt försvar. Det svenska samhället 
kan idag inte försvaras innanför riksgrän-
sen utan försvaret måste ske i ett globalt 
perspektiv tillsammans med andra. Det 
finns	för	försvarsmaktens	utformning	inga	
avgörande motsättningar mellan att kunna 
utföra väpnad strid eller genomföra freds-
främjande insatser. Det nationella försvaret 
är dött – leve det (inter)nationella försvaret!  

Författaren är överste 1. gr och ledamot 
av KKrVA.

6			 KKRVA	avd	I:s	Årliga	redovisning	s	22.
7  Flygtransportsamarbetet inom NATO där Sverige är näst största beställare efter USA.


