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H A N D L I N G A R

Kan vi leva upp till solidaritetsförklaringen?
Referat och intryck från symposium 20 oktober 2010

av Helge Löfstedt

kungl krigsvetenskapsakademien höll den 20 ok-
tober ett symposium under rubriken: ”Kan vi 
leva upp till solidaritetsförklaringen?”. Symposiet 
genomfördes i Nürnberghuset på Södermalm i 
Stockholm och var välbesökt – drygt 60 deltaga-
re. Symposiet leddes av styresmannen Bo Huldt 
samt Bo Hugemark, ledare för projektet Natio-
nell strategi för närområdet som bedrivs inom 
akademien.

Inbjudna talare var: 

•	  Håkan Jevrell, statssekreterare vid För-
svarsdepartementet

•	  Karlis Neretnieks, generalmajor och aka-
demiens ”utredningsman”

•	  Mike Winnerstig, chef  för säkerhetspoli-
tisk forskning vid FOI

•	  Michael Clemmesen, dansk brigadgene-
ral med långvarig erfarenhet från den ge-
mensamma baltiska försvarshögskolan

•	 	 Tomas	 Ries,	 finländsk	 och	 amerikansk	
säkerhetspolitisk forskare och tidigare 
chef  för Utrikespolitiska Institutet i Sve-
rige

Inledning och bakgrund
Den allmänna bakgrunden till symposiet är den 
nya svenska säkerhetspolitiska doktrinen vars 
ambition är att ge och ta emot bistånd i säker-
hetspolitiska såväl som andra kriser. I ett tidigare 
symposium 18 februari 20101 gavs en bred histo-
risk och säkerhetspolitisk exposé som avslutades 

med att Kungl Krigsvetenskapsakademien star-
tade ett projekt för att belysa den närmare inne-
börden för Sveriges försvar. Projektet benämns 
Nationell strategi för närområdet. Ett väsentligt 
inslag i detta är att ge bättre förutsättningar för 
en bred och aktiv säkerhetspolitisk debatt genom 
att ge konkreta beskrivningar av den svenska för-
svarsmaktens förmåga. Under symposiet gavs en 
preliminär redovisning från detta projekt. 
 De viktigaste garantierna för de baltiska stater-
nas suveränitet ligger i deras medlemskap i Nato 
och	EU,	där	Sverige	genom	vårt	geografiska	läge	
oundvikligen skulle beröras av västliga bistånds-
aktioner. Tillgång till svenskt territorium kommer 
att	framstå	som	nödvändigt	(främst	överflygning)	
eller åtminstone förenat med avgörande fördelar. 
Vårt	 geografiska	 läge	 innebär	också	 att	 svenska	
resurser i vissa situationer kan innebära väsentliga 
fördelar genom förebyggande insatser. 
 I försvarspropositionen från juni 2009 har den 
politiska ledningen återinfört närområdesper-
spektivet som också är relaterat till solidaritets-
förklaringen. Denna är i sin tur förknippad med 
motsvarande formulering i EU:s Lissabonfördrag 
som trädde i kraft i december 2009. Intressant 
är också att Finland har gjort samma tolkning av 
situationen som Sverige och avgivit en liknande 
deklaration. Den nordiska samsynen är således 
framträdande även inom detta område. 
 I sammanhanget nämns såväl civila som mili-
tära hot och påfrestningar. Symposiet fokuserade 
dock på den militära dimensionen. Den politiska 
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nivån ville då särskilt peka på den viktiga förut-
sättningen att alla aktioner förutsätter statsmak-
ternas vilja att agera likaväl som militär förmåga. 
 Reaktionerna i omvärlden på den svenska 
solidaritetsförklaringen belystes av tre inbjudna 
talare som behandlade västmakterna, de baltiska 
staterna och Finland. Reaktionen kan samman-
fattas i orden positiv överraskning kombinerat 
med skepsis. Överraskning genom att solidari-
tetsdeklarationen och dess förarbeten innebär 
en stor för att inte säga fundamental förändring i 
svensk säkerhetspolitik. Skepsis på så sätt att man 
vill se reella åtgärder som tecken på svensk vilja 
och då främst deltagande i samövningar. 

Strategiska och operativa 
handlingsmöjligheter 
Karlis Neretnieks gav efter de inledande inläg-
gen en redovisning av sitt arbete som syftar till att 
ge en uppfattning om Försvarsmaktens förmåga 
kopplat till solidaritetsinsatser i Östersjöområ-
det. Arbetet avser den struktur som anges i för-
svarspropositionen från juni 2009, här benämnd 
Struktur 2014.2 Det	finns	emellertid	en	osäkerhet	
om/när denna struktur förverkligas.   I 
projektet har Struktur 2014 prövats i tre scena-
rier med stigande grad av påfrestning. Alla berör 
de tre baltiska staterna och deras relationer med 
Ryssland. En viktig förutsättning är att alla tre 
baltiska länder sedan ett antal år är medlemmar i 
såväl Nato som EU. Grundläggande i de tre sce-
narierna är att den eller de baltiska länder som ut-
sätts för påtryckningar vädjar om hjälp från Nato 
och EU samt även världen i övrigt med bakgrund 
i FN-stadgans formulering. Här kan konstateras 
att	 även	om	stridskrafter	kan	komma	 från	flera	
olika länder så är ledningsorgan som sätts upp i 
Nato-regi nödvändiga för att kunna genomföra 
operationer. Nato har också påbörjat planering 
av eventuella aktioner som skulle innebära stöd 
till de baltiska länderna. 
 I dagsläget och under överblickbar tid, kom-
mer också amerikanska styrkor att vara de som 

har störst förmåga att agera i området, varför ett 
kraftfullt amerikanskt deltagande utgör ett nöd-
vändigt inslag i de militära aktioner som kan bli 
aktuella. Gemensamt i de tre scenarierna är så-
ledes att Nato med amerikansk ledning ingriper 
som svar på den begäran om hjälp som föregår 
en insats. 
 Det lättaste scenariot utgörs av en allvarlig 
fredskris, där militära medel inte används och inte 
heller	utgör	direkta	hot,	men	finns	i	bakgrunden.	
Här noteras också att den svenska statsledningen 
har stor handlingsfrihet i val av deltagande i ge-
mensamma solidaritetsaktioner. 
 Det medelsvåra scenariot karaktäriseras av att 
utvecklingen har försvårats på så sätt att militära 
medel förs in som hot och påtryckning. Även 
om risken för att situationen utvecklas till väp-
nad	 konflikt	 bedöms	 som	 liten	 vill	 man	 inte	
bortse från detta. 
 Det svåra scenariot innebär en snabb eska-
lation av fredskrisen till en nivå där ett militärt 
angrepp	har	påbörjats	mot	en	eller	flera	av	de	
baltiska staterna. Här noteras att den svenska 
statsledningen har en betydligt lägre grad av 
handlingsfrihet. Kraven på att Sverige åtminsto-
ne upplåter luft- och sjöterritorium blir mycket 
starka. 
 I projektet har här behandlats en bred upp-
sättning av svenska handlingsmöjligheter – i vad 
mån dessa skall förverkligas blir naturligtvis bero-
ende av politiska ställningstaganden. 
 Det tredje scenariots viktigaste uppgift är att 
visa på vilka militära handlingar som blir aktuella 
i en situation med strider i ett baltiskt land. Detta 
för att ge bakgrund till åtgärder som vidtas i det 
andra	 scenariot	 som	 exemplifierar	 militära	 hot.	
En viktig aspekt i det tredje scenariot är också att 
det där är tydligt att Sverige kommer att utsättas 
för kraftiga påtryckningar att deltaga i militära so-
lidaritetsåtgärder, såväl avseende basering av styr-
kor i Sverige som aktivt deltagande i Baltikum. 
 viktigt är att notera att det tredje scenariot 
inte är det svåraste avseende påfrestningar på 
det svenska försvaret. Direkt militärt angrepp 

ingår således inte, dvs inte ens i det här skisse-
rade tredje scenariot.  

Preliminära slutsatser grun-
dade på de tre scenarierna
Det är viktigt att notera att det som projektet 
redovisar är sådant som rimligtvis bedöms vara 
generellt giltigt även om det är grundat på arbete 
med	tre	specifika	scenarier.
  Struktur 2014 har både styrkor och svaghe-
ter. Den kanske viktig slutsatsen är att de åtgärder 
som efterfrågas från det svenska försvaret i alla 
tre scenarierna fordrar samövningar med andra 
länders styrkor. Och detta återkommande och re-
dan i det läge som råder i dagsläget. Samövningar 
syftar till att öka internationell trovärdighet samt 
öka vanan vid internationell samverkan hos opi-
nionen likaväl som inom den svenska militära 
organisationen.	 Intensifierade	 samövningar	 är	
också det primära agerandet för att stödja de bal-
tiska länder som skulle råka ut för påtryckningar i 
en	fredskris	där	militära	styrka	finns	med	som	ett	
medel i bakgrunden. Samövningarna bör då gälla 
militära förband från grannländerna, de större 
länderna i Europa samt även amerikanska för-
band. Det senare är väsentligt, därför att USA är 
det land som under överblickbar tid har överläg-
set största möjligheter att utföra militära aktioner 
av den omfattning som erfordras för att uppnå 
politiska mål. 
 Natos ledningsorganisation kommer med 
största sannolikhet att engageras för att leda de 
militära operationer som blir aktuella således öv-
ningar, transportrörelser och ytterst för att leda 
stridsinsatser. viktigt är då att svensk militär led-
ningspersonal	får	erfarenheter	av	arbete	i	flerna-
tionella	Natostaber	samt	finns	på	plats	om	något	
skulle hända. Här är det angeläget med svensk 
representation i den dansk-tysk-polska Natosta-
ben i Szczecin. Denna stab kommer rimligtvis att 
ingå i den organisation som leder Natos insatser 
därest militära aktioner skulle bli aktuella för att 
stödja	de	baltiska	staterna.	Svensk	personal	finns	

redan i en annan Natostab som är aktuell i sam-
manhanget,	 nämligen	 flygkommandot	 i	 Ram-
stein. 
 En väsentlig erfarenhet av arbetet är vidare att 
Gotland	 har	 en	 stor	 betydelse	 i	 de	 flesta	 kriser	
som kan beröra Baltikum där militära maktmedel 
kan spela en roll. Struktur 2014 har allvarliga bris-
ter när det gäller att snabbt, och i tillräcklig grad, 
göra det trovärdigt att ön kan och kommer att 
försvaras. 
 Närhelst det skulle bli aktuellt med en mera 
omfattande ökning av Nato militära närvaro i 
något baltiskt land kan det förväntas en begäran 
om basering av stridskrafter i Sverige, och troli-
gen också i Finland. Detta gäller i första hand för 
flygstridskrafter,	men	blir	 rimligen	 aktuellt	 även	
för marina enheter. Sådan basering medför an-
språk på svensk förmåga att bidra till skyddet av 
de baser som utnyttjas samtidigt som i förläng-
ningen även aktivt skydd av egna militära anlägg-
ningar och civil infrastruktur aktualiseras. Här 
framträder då en brist som kan betecknas som 
alarmerande, nämligen bristen på luftvärn med 
lång räckvidd. Denna brist innebär inte bara svag 
förmåga att skydda väsentliga objekt. Det be-
gränsar också på ett allvarligt sätt utnyttjande av 
de	samlade	flyg-	och	marinstridskrafterna.	Bris-
ten framträder redan i låga krisnivåer. 
 En basering i Sverige av utländska stridskraf-
ter skulle ställa krav på samverkan, samordning 
och genomförande av territoriell verksamhet. vid 
låga krisnivåer, där solidaritetsåtgärderna mer har 
karaktär av utökad övningsverksamhet, innehål-
ler struktur 2014 antagligen såväl tillräckliga re-
surser som nödvändig kompetens. I mer krävan-
de situationer, då förmågan att kunna genomföra 
strid får en viktigare roll, kommer både den ter-
ritoriella ledningsorganisationen och volymen av 
territoriella resurser med stor sannolikhet att vara 
otillräcklig. 
 Stora ledningsproblem kommer att uppstå 
när	det	gäller	att	samordna	flygverksamhet	över	
södra Sverige och Östersjön. Civil luftfart kom-
mer också att pågå så länge inte hot från direkta 
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strider leder till restriktioner. Det bör påpekas att 
problemen	med	ledning	av	militär	och	civil	flyg-
trafik	 inte	 försvinner	 om	utländska	flygförband	
inte	skulle	få	baseras	i	Sverige.	Det	finns	ett	stort	
samordningsbehov	av	flygverksamhet	över	Öst-
ersjön	 och	 vid	 överflygningar	 av	 Natoflygplan	
även från t ex baser i Norge. Likaså kommer 
behovet	 att	 avdela	 kvalificerade	 samverkansof-
ficerare	 till	 berörda	Natostaber	 att	 bli	 svåra	 att	
uppfylla. Detta avser såväl staber i Nato-länder 
som enheter från dessa grupperade i Sverige. 
 Ovanstående gäller om Sverige väljer en i 
huvudsak förmedlande roll dvs att medge och 
stödja andra EU- och Natoländers hjälp till nå-
got eller några av de baltiska staterna. Om Sve-
rige väljer en mera aktiv roll så är det rimligen 
förenat med egen personal på baltiskt område. 
En sådan framgruppering skulle ha stort utrikes-
politiskt symbolvärde. Samtidigt skulle svenska 
markstridskrafter vara efterfrågade i inledningen 
av en Natoinsats. Detta eftersom de internatio-
nella markstyrkor som tidigt kan komma är av 
lättare	typ,	detta	för	att	kunna	flygtransporteras.	
Ett inslag med mekaniserad bataljon eller ännu 
hellre mekaniserad brigad skulle då tillföra ett väl-
behövligt tyngre inslag.
 Bredden och förmågan hos markstridsför-
banden	 (dvs	 utöver	 de	 territoriella	 enheterna)	 i	
struktur 2014 är tillräckligt stor för att ge valfrihet 
att delta i en solidaritetsaktion. Detta med undan-
tag av luftvärn med lång räckvidd där bristen som 
tidigare påtalat är alarmerande. Det byggklots-
system som Struktur 2014 innehåller förutsätter 
dock	att	det	finns	tid	att	sätta	samman	och	träna	
ihop lämplig stridsgrupper, något som kan bli 
tidskrävande och därmed problematiskt. De ter-
ritoriella resurserna kommer som tidigare påta-
lats att ansträngas hårt vid basering av utländska 
stridskrafter på svenskt territorium. 
 Marinstridskrafterna i struktur 2014 är i 
många avseenden väl utformade för att delta i 
olika typer av operationer i vårt närområde. Lika-
så anges bredden av förmåga vara stor. Frånvaro 
av mer långräckviddiga luftvärnssystem gör dock 

att de i praktiken inte kan bedriva eskorttjänst i 
en situation där det kan föreligga hot från luften. 
Naturligtvis måste enheter från Nato tillföras för 
att få upp antalet eskorterande enheter till den 
nivå	som	erfordras.	En	reflexion	är	att	de	svenska	
fartygen är små i en internationell jämförelse, vil-
ket rimligen innebär måttlig uthållighet. 
 Flygstridskrafterna i struktur 2014 har i de 
flesta	 avseenden	 tillräcklig	 förmåga	 att	 utföra	
operativa luftförsvarsuppgifter över svenskt 
fastlandsterritorium. Möjligheterna att skydda 
transporter till Gotland, men framför allt till Bal-
tikum, framstår som mer tvivelaktiga. Förmågan 
att understödja markstrid, i den mån det skulle 
bli aktuellt, är bristfällig. Som tidigare redovisats 
är det stora problemet att kunna hantera Natos 
flygstridkrafter	i	svenskt	luftrum	om	detta	skulle	
bli aktuellt. 

Reaktioner under seminariet

De ryska reaktionerna på den svenska solidari-
tetsförklaringen var inte direkt redovisade un-
der	 symposiet.	Däremot	 framhölls	flera	gånger,	
inte minst från den politiska ledningen, att man 
måste se realistiskt på Ryssland och dess förmåga 
i sammanhanget. Den ryska förmågan är således 
långt från vad Sovjetunionen förmådde under det 
kalla	kriget.	Men	flera	bedömare	upplever	också	
att den ryska världsuppfattning med sin syn på 
maktpolitik är en kvarleva från bistrare tider. vik-
tigt	blir	då	att	finna	en	väg	som	balanserar	mellan	
onyanserad rysskräck och from tro att Ryssland 
för lång tid skulle vara fritt från maktpolitiska am-
bitioner och därmed helt ”ofarligt”. vidare kan 
nämnas att FOI kommer med en aktuell studie 
om Ryssland under hösten.
	 En	intressant	reflexion	var	att	Ryssland	hellre	
skulle se att Sverige utför stödinsatser till de bal-
tiska länderna än att USA gör det. Sverige och 
övriga nordiska länder har också under tiden 
efter det kalla kriget agerat till stöd för fortsatt 
avspänning och lämnat hjälp till de baltiska län-
derna på olika sätt. Dessa aktioner kan också i 

någon mån ses som mönsterbildande för aktio-
ner från andra västmakter. I förlängningen av 
detta ligger rimligen att Sverige även i framtida 
situationer skall agera och vara berett att mycket 
tidigt i samband med ökad spänning vidtaga 
dämpande åtgärder av olika slag och rimligen då 
även militära sådana.
	 Östersjön	 har	 enligt	 flera	 bedömare	 redan	
fått ökad militärstrategisk betydelse genom byg-
gandet av gasledningen North Stream. Om man 
till detta lägger det som presenterats under sym-
posiet framträder en bild där det svenska tom-
rummet på Gotland i händelse av ökad spän-
ning inbjuder till fait accompli, d v s en militär 
kapplöpning i syfte att förekomma en motpart.
 Även om arbetet har förts fram till scenarier 
med tydliga militära inslag så bör man vara med-
veten om att spänningsdämpande åtgärder i låga 
spänningsnivåer är av väsentlig betydelse och att 
bland dessa åtgärder ingår sådana som syftar till 
att inge militär respekt.
 Avslutningsvis påmindes om det angelägna i 
att solidaritetsdeklarationen förs ut bland med-
borgarna och att debatt initieras där innebörden 
av dess konsekvenser belyses. Från den poli-
tiska ledningen har på olika sätt förts fram att 
KKrvA:s arbete är förtjänstfullt när det gäller 
att	 få	 fram	den	militära	 logik	 som	finns	 i	 sam-
manhanget. Samtidigt är det klart att man i den 
politiska verkligheten många gånger kan tvingas 
ta andra hänsyn. 

Författaren är pensionerad överingenjör från 
FOI. 

Noter

1.  Symposiet 17 februari 2010 refereras i 
KKrvA Handlingar och Tidskrift Nr 
1/2010. 

2.  Struktur 2014 innehåller grovt sam-
manfattat två brigadledningar, åta manö-
verbataljoner, två artilleribataljoner, två 
ingenjörbataljoner, två luftvärnsbataljoner, 
underhållsförband, ett hemvärn om ca 
22 000 personer, 7 korvetter, fyra ubåtar, en 
marinbasbataljon, 100 JAS-39 Gripen, ca 
50 helikoptrar, några radar- och signalspa-
ningsflygplan	och	en	flygbasbataljon.	
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