
135

D I S K U S S I O N  &  D E BAT T

att skriva historia är en konst, förbehållen 
vetenskapsmän. Att i minnet granska upplev-
da och skildrade händelser kan, nedtecknat, ha 
visst historiskt värde och slutsatser kan utgöra 
underlag för dagens planering. Därför har arti-
keln givits ovanstående rubrik.
 Krigföring kan sägas vara förmågan att stri-
da på rätt sätt, på rätt plats och på rätt tid. De 
tre begreppen rätt varierar och är specifika för 
varje nation. De är beroende av varandra. Rätt 
sätt kallas strategi, är en kulturyttring och är i 
regel grundlagsfäst. Rätt plats och rätt tid kallas 
operation och genomförs enligt inlärda möns-
ter, taktik. I denna krigföringsmetodik har be-
greppet insatser på senare tid insmugit sig både 
i strategin och operationskonsten. 
 Det är naturligt att en segermakt påverkar 
agendan för kommande krig. Sålunda har Sve-
rige alltsedan 1940-talet anpassat sig till USA:s 
strategi och doktrinutveckling. 
 Både i första och andra världskriget stred 
amerikanerna i främmande land. Den ameri-
kanska kulturen hade ominriktats från Monreo-
edoktrinens defensiva försvarsprinciper till ett 
offensivt skyddstänkande. Pearl Harbour med-
förde vad man kan kalla ett kulturellt godkän-
nande av förebyggande krig. (Detta betraktel-
sesätt förstärktes den 11 september 2001.) Man 
angriper andra i stället för att skydda, försvara 
sig och sitt. För att det egna landet ska undgå 
krigets fasor, angriper man motståndaren på 
hans territorium. Man skyddar egna intressen 
utomlands. Man gör insatser. Insatserna betrak-

tas som ädla, välsignelsebringande, man bekäm-
par det onda. Men man löser blott delproblem i 
förhoppningen att motståndaren ska resignera. 
 Denna kultursyn, denna strategi, sätter sin 
prägel på den amerikanska operationskonsten 
såväl som på taktiken. Den amerikanska ope-
rationskonsten, de militära doktrinerna, kräver 
att såväl ledning som verksamhet ständigt är i 
förhand, en hektisk strävan efter lokala fram-
gångar; en strävan efter många små eller stora 
”Cannae-strider”. Detta är en kraftödande ope-
rationskonst/taktik. Hög effekt grundad på rör-
lighet eftersträvas för definierade förband under 
täta, korta tidsmoment. Dessa amerikanska för-
band sägs göra insatser. Operationskonsten be-
nämns Manöverdoktrinen.  
 I Sverige, däremot, hade under andra världs-
kriget utvecklats en strategi och en krigsmakt 
präglad av småstatens defensiva kultursyn. Den 
hade en tvåhundraårig tradition och stöddes av 
erfarenheter från Finlands krig. Vi skulle försva-
ra oss – undvika att bli besegrade. Vi skulle räd-
da oss. 
 Vår krigsmakts exempellösa styrketillväxt un-
der 1950-talet möjliggjorde att vi då trodde oss 
kunna avvärja ett angrepp vid gräns och kust. 
Vi förstod emellertid att vi inte ensamma skulle 
kunna stå emot en angripande stormakt länge. 
Vi hoppades därför få förstärkning till vårt själv-
ständiga försvar från tredje makt. Någon över-
gång från svensk defensiv kultur till amerikansk 
offensiv kultur med insatser, var det inte fråga 
om. Som en markering av detta döptes vår krigs-
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surditet godtogs tidigt av Sveriges statsminister. 
Den 13 december 2003 införlivade EU med vissa 
omskrivningar begreppet i ett säkerhetspolitiskt 
dokument. Men EU gör en tydlig åtskillnad mel-
lan detta ”krig” och storskalig aggression. Tiden 
börjar visa att terrorism inte bör eller kan motar-
betas med militära medel. Inte med krig och inte 
med militära insatser. 
 Insatsidén har i Sverige på detta sätt vuxit 
fram under det senaste halvseklet. Den tillläm-
pas nu utan tillräckliga analyser av dess lämp-
lighet för oss och utan att den fått folkligt och 
grundlagsenligt stöd. Svenska folket vill fortfa-
rande försvara sig så som grundlagen föreskri-
ver. Svenska folket litar inte på  amerikanska pa-
raplyer eller insatser av något slag och anser inte 
att det är moraliskt försvarbart att bygga vår sä-
kerhet i den nya globaliserade världen på att an-
dra tar på sig de uppoffringar, som kommer an 
på oss.
  Omvandlingen från svensk försvarsförmåga 
till amerikansk insatsförmåga ses emellertid av 
de flesta militära fackmän och många politiker 
som att den varit ofrånkomlig och är önskvärd. 
De anser inte att vi har råd att själva försvara 
Sverige. Liksom många i nästan alla EU-länder 
anser de att Nato ska ta detta ansvar. Om Nato 
av olika skäl inte tar ansvaret, menar man att so-
lidariteten inom EU är garant för att vi får den 
styrketillväxt vi behöver. 
 Solidaritet i försvarsfrågor visas dock främst 
genom att varje EU-land har ett så starkt eget 
försvar att blott begränsad hjälp efterfrågas. Vi 
kan inte visa solidaritet inom EU och tilltro till 
Nato/USA bättre än genom att själva försvara 
vårt territorium så gott det går. Bland annat har 
president Obama deklarerat att den fria världens 
stater måste ta ökat ansvar för freden – för sitt 
eget försvar. I de oroliga tider vi måste befara, 
kan USA inte i alla lägen förväntas förmå skyd-
da Sverige. Obamas deklaration torde innebära 
att USA nu inte i första hand efterfrågar för-
stärkning av Nato med insatsförband från EU:s 
stater, utan i stället önskar ett starkare försvar i 

grads milo. En viss oro uppstod i Finland och 
även i Sverige. Skulle Ryssland kompensera sig 
i Norden för de bakslag man lidit i Centraleu-
ropa? I Sverige stillades denna oro i och med 
att beredskapen vid de ryska styrkorna sänktes 
alltmer. I Finland befarades denna sänkning vara 
tillfällig och Finland behöll sin starka försvars-
makt. Detta dämpade oron i Sverige och vi fort-
satte att nedrusta. 
 När de baltiska staterna upptogs i Nato be-
dömdes allmänt i Sverige att USA garanterade 
Nordens säkerhet gentemot ryska anspråk. Ing-
en trodde att Nato kunde försvara Balticum, 
men man ansåg att norra Europa nu automa-
tiskt togs in under USA:s moderniserade kärn-
vapenparaply. Det förväntades innebära att ett 
ryskt angrepp på en nordisk stat automatiskt 
skulle utlösa ett vedergällningsanfall från Nato 
– kanske inte i första hand med kärnvapen, utan 
med insatsförband. Antingen vi var medlemmar 
i Nato eller inte, beskyddades vi av denna me-
kanism. De styrande i Sverige ansåg att det var 
vår skyldighet att bidraga och stärka paraplyet. 
Vi behövde insatsförband för paraplyet – men 
inget territoriellt försvar. Till stora engångskost-
nader utplånades allt som hade med försvar av 
Sverige att göra. Motiveringen blev att det san-
nolikt aldrig skulle komma att behövas och att 
det drog underhållskostnader, som måste und-
vikas. 
 Inför perspektivet att Sverige skulle framstå 
som ett trupptomt militärt vacuum garderade 
sig säkerhetspolitikerna och Högkvarteret. För 
det första skulle Nato förväntas besätta detta va-
kuum i så god tid att ingen annan skulle kunna 
utnyttja vakuum-suget. För det andra ansågs so-
lidariteten inom EU borga för att Sverige inte 
skulle bli trupptomt. För det tredje bestämdes 
att ett nytt system ”Prio, insatsorganisation 14” 
ska ersätta det avskaffade värnpliktsförsvaret. 
Dessa tre premisser är alla uppenbart otillräck-
liga halvmesyrer.
 Efter 11 september 2003 förklarade USA 
”krig mot terrorismen”. Denna folkrättsliga ab-

makt 1975 om till Försvarsmakten. 
 Vietnamkriget medförde en viss förändr-
ing av den amerikanska kultursynen på kriget. 
Det ansågs i Amerika inte längre vara en plikt 
att ställa upp i krig i främmande land. Blott fri-
villiga skulle enrolleras. Detta medförde en ny 
ledarskaps- och personalbehandlingsmodell i 
USA. Frivilliga skall inte ledas och behandlas 
på samma sätt som fallet varit med värnpliktig 
trupp. 
 Trots att vi för vår del fortfarande byggde 
Sveriges försvar på plikt, började vi efterlikna 
USA:s nya ledarskapsideologi. Ungdomsvågen 
på 1960- talet understödde vårt nytänkande. 
Den nya ideologin innebar att tjänsten ej längre 
skulle betraktas som ett måste, utan såsom upp-
gifter/insatser som skulle motiveras. Klagande 
legaliserades. Krav skulle ställas underifrån, inte 
uppifrån. Ifrågasättande organiserades. Allt i 
den fåfängliga tron att tjänsten därigenom skulle 
effektiviseras. Man förstod inte att det är frivil-
ligheten, som måste motiveras. Plikt behöver ej 
motiveras och ska ej beklagas eller ifrågasättas. 
Den nya ledarskapsideologin medförde att vårt 
befäl endast skulle leda frivilliga eller skulle leda 
värnpliktiga som om de vore frivilliga insatssol-
dater. Styrkan hos våra värnpliktiga förband ur-
holkades. 
 Men än värre är att befälet kom att inriktas 
på att lösa insatsuppgifter och inte gavs ansvar 
för helheten. Myndighetschefen, verkschefen, 
ÖB fick inte längre ansvaret för Sveriges för-
svar, utan bara skyldighet att producera och leda 
insatsförband. Militärbefälhavarna avskaffades. 
Fördelningsinstansen med territoriellt ansvar 
ändrades till  division med insatsuppgift och så 
vidare nedåt så att inte ens hemvärnet fick be-
hålla sin värnande uppgift, utan skulle göra in-
satser. Till sist har det gått så långt att det be-
traktas som tjänstefel att framhålla pliktens 
betydelse för försvarsförmågan.  
 I samband med besparingskraven på 1970-ta-
let kalkylerade vi med att tredje makt skulle 
komma att träda in. Inte, som tidigare, som en 

förstärkning till vårt försvar, utan för att över-
ta operationerna i vissa  operationsriktningar. 
Nato bedömdes vara inriktat på att leda opera-
tioner, inte på att förstärka nationella stridskraf-
ter. Vår krigsplanläggning ändrades från att syfta 
till att Försvarsmakten skulle försvara Sverige 
till att anpassa Försvarsmaktens verksamhet till 
förväntade Natoinsatser i Norden. Vi skulle dra 
oss ur försvaret i dessa riktningar och överlämna 
området till Nato. Då fordrades att våra strids-
krafter i området hade sådan operationsfrihet 
och rörlighet att de kunde frigöras och flyttas 
bort från striderna och att de förblev stridsdug-
liga i sina nya grupperingar. Den amerikanska 
operationskonsten –manöverdoktrinen – hade 
redan fått fäste i försvarsstaben. Därför ansågs 
”stridsdugliga förband” innebära ”anfallsdugli-
ga insatsförband”, som skulle vara  mekanise-
rade, helst bepansrade. Eftersom man inte kun-
de veta vilka operationsområden i Sverige som 
skulle komma att överlämnas, ansågs det bäst att 
betrakta alla områden som presumtivt sekundä-
ra. Operationsfrihet och rörlighet prioriterades 
därför i hela Försvarsmakten före försvarsför-
måga och skydd. Denna prioritering stöddes 
både av USA:s flitigt uttalade önskemål om flex-
iblare och rörligare styrkor i Europa (insatsför-
band) och av försvarsindustrins önskan om en 
tydlig allokering till sig av de allt knappare eko-
nomiska resurserna.
 Prioriteringen medförde att de försvarsför-
band och system som skulle varit effektivast 
och dessutom billigast att underhålla slogs ut. 
De kvarvarande och de nyorganiserade insats-
förbanden var inte bara dyra, de fick egenskaper 
som fordrade fortlöpande, fördyrande underhåll 
eller ersättning. Om Försvarsmakten skulle fort-
leva i oförändrade anslagsramar, skulle det bli 
nödvändigt att i ökande takt slå ut även moder-
na insatsförband. När anslagsramarna minskas, 
accelererar utslagningstakten. Så skedde under 
1980-talet. 
 När Sovjetunionen upplöstes omgruppera-
des ryska förband från Centraleuropa till Lenin-
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 I en tröskel avsågs tidigare att hög effekt ut-
vecklas med dyra förband ur alla försvarsgrenar 
i ett begränsat område under kort tid. I ett nytt 
defensivt försvar bör i stället eftersträvas att i 
hela riket under lång tid kunna utveckla låg, bil-
lig effekt eller så stor effekt som ekonomin till-
låter. Handlingsfrihet – många uthålliga förband 
för närvaro i alla viktiga områden – går från 
stridsekonomisk synpunkt före kraftsamling 
med trösklar och hög momentan effekt. Effek-
ten, elden, kan bli budgetregulator, inte trupp-
styrkan. 
 Vår taktik bör inriktas på eld och skydd i stäl-
let för på eld och rörelse. Vi ska avge eld från 
bästa möjliga skydd mot en fiende som är under 
rörelse. Elden ska vara billig, det vill säga täck-
ande endast inom en sfär med ca 300 meters ra-
die. Budgeten ska kunna regleras, varvid dyrare 
vapen med större räckvidd tillförs. Vi har avrus-
tat ända ner i botten. En viss omfördelning av 
medlen är möjlig inom ramen. Budgetreglering 
bör i framtiden innebära ökningar. 
 Om svenska folket (och militära fackmän!) 
nu åter engagerar sig för en grundlagsenlig, 
fredsbevarande försvarsmakt – en som vill ha 
fred måste rusta sig för krig – skulle insatsidén 
kunna hänföras till historien. Den har aldrig 
motsvarat ett ärligt uppsåt av svenska folket att 
bevara Sveriges frihet och fred, utan den har va-
rit statsmaktens  försök att överlasta detta an-
svar på andra. 

Författaren är överste 1. gr och ledamot av 
KKrVA.

 

 

dessa länder, så att kravet på insatser där från 
USA minskar. Obama synes också markera att 
USA eftersträvar att kunna stärka EU-ländernas 
försvar – inte deras anfallskraft. Sammantaget 
gäller här som i många andra fall att den som 
hjälper sig själv hjälps av andra.
 FN önskar att Sverige ska sända insatsför-
band till Afghanistan. USA önskar att Natolän-
derna sänder insatsförband till Irak. Grundlagen 
stadgar att Riksdagen på ett av tre angivna sätt 
måste godkänna  insatserna. Sådana väpnade 
styrkor bör av moraliska skäl och av rationali-
tetshänsyn sammansättas av frivillig personal ur 
Försvarsmakten. De styrkor, som 1988 fick No-
bels fredspris, är goda exempel. 

 Det är, på grund av att Sverige sanktionerat 
ett insatstänkande, svårt att i dag få förståelse 
för att en ny självständig försvarsmakt kan ska-
pas, som har acceptabel försvarsförmåga – det 
vill säga sådan förmåga som EU och Nato torde 
förvänta sig – utan att automatiskt kräva stän-
digt ökande anslag och som dessutom är folk-
förankrad. Hur ska Försvarsmakten kunna åter-
gå till den svenska kulturens defensiva försvar? 
 Först och främst måste en helomvändning 
göras i tillämpningen av motsatsparet kraftsam-
ling – handlingsfrihet. I ett halvsekel har kraft-
samling betraktats som ett oavvisligt villkor för 
framgång. Handlingsfrihet har setts som frihet 
att välja olika kraftsamlingar. 
 Vi måste nu kalkylera med att en angripares 
operationskonst och taktik går ut på att tidigt 
lokalisera, binda och slå/nedkämpa våra styrkor 
för att sedan kunna ockupera vårt territorium. 
Ju mer samlade våra styrkor är, ju lättare lokali-
serar och binder han dem. Vi måste räkna med 
att angriparen har stöd av stark fjärrvapeneld, 
varmed han sedan kan nedkämpa dem. En pre-
sumtiv motståndare torde ganska snart bli oss 
avsevärt överlägsen i denna operationskonst. Vi 
skulle gynna angriparen om vi kraftsamlade – 
byggde trösklar av rörliga insatsförband. Vi bör 
i stället ha handlingsfrihet för att kunna strida på 
våra villkor, utspridda över ytan. 


