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H A N D L I N G A R

en militär organisation består av många kompli-
cerade komponenter som är tänkta att användas i 
svåra situationer. Försvarsmakten saknar idag ett 
dokument som tydligt beskriver hur dess olika 
komponenter ska nyttjas. Ett sådant dokument 
ska utgöra en målbild för den kommande tioårs-
perioden men också understödja beslutsfattande 
på olika nivåer. Dessutom kan det möjliggöra en 
tydligare uppdragstaktik samt tjäna som underlag 
för ÖB:s diskussion med den politiska nivån. Do-
kumentet skulle ta sin utgångspunkt i en bedömd 
omvärldsutveckling och tekniska hotbild. Doku-
mentet kan på den politiska nivån utgöra en be-
skrivning av det militära maktmedlet och som så-
dant utgöra ett viktigt underlag för en balansering 
av nyttjandet av samtliga maktmedel i strävan att 
uppnå de politiska målsättningarna. Utan ett så-
dant dokument är det risk att FM utvecklas på en 
felaktig väg, där en allt större och omedveten di-
vergens mellan det faktiska behovet och de till-
gängliga förmågorna riskeras. 
 Detta dokument bör baseras på ett strategiskt 
fundament som ger långsiktighet, stabilitet och 
trygghet. Detta fundament, kallat ”inifrån-och-
ut”, tar sin utgångspunkt i ett fastställande där 
försvaret av Sverige i Sverige och dess närom-
råde har högre prioritet än försvaret av svenska 
och internationella intressen och värderingar ut-
anför närområdet. Detta baseras i sin tur på att 
uppgiften som är kopplad till det nationella för-
svaret är kravstyrd, till skillnad mot de insatser 
som sker utanför närområdet, som istället kan 
anses vara politiskt viljestyrda. Principen är att 
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den kravstyrda uppgiften alltid måste kunna lö-
sas till en acceptabel och medveten lägsta nivå 
innan resurser avdelas till annan verksamhet. Att 
för det militära maktmedlet fastställa denna nivå 
är en av de mer centrala uppgifterna för den mi-
litära och politiska ledningen. Den kravstyrda 
uppgiften måste alltid komma först i ett sådant 
fastställande, vilket utgör grunden i det militär-
strategiska fundamentet ”inifrån-och-ut”.

Struktur, begrepp och  
avgränsningar
Denna essä är uppdelad i två huvuddelar. Den 
första diskuterar varför behovet finns för en så-
dan strategiskt plan och den andra det strategis-
ka fundamentet som denna plan skulle kunna 
luta sig mot.
 Då strategi är ett vida diskuterat begrepp och 
då andemeningen inte är att fördjupa sig i en 
akademisk diskussion angående dess innebörd 
gäller för denna essä följande begreppsförkla-
ring för strategi: strategi är en övergripande be-
skrivning om hur de olika delarna som konstitu-
erar det militära maktmedlet ska användas i fred, 
konflikt, kris och krig. Vidare kommer begrepp 
som plan, målbild och styrdokument nyttjas till-
sammans med strategisk, vilket ska ses som oli-
ka begrepp för samma sak. Det som påpekas 
här är att det saknas ett dokument som visar hur 
målet ser ut vid en fördefinierad tidpunkt. Den-
na tidpunkt ligger tio år fram i tiden, då detta 
definierar slutet på en FMUP-period.1 Det do-
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kument som efterfrågas ska kunna nyttjas som 
en plan, målbild och styrdokument på en och 
samma gång, därav de olika begreppen.
 Det kan i förklaringen ovan konstateras att 
det som i synnerhet avses diskuteras är det mi-
litära maktmedlet. Det är dock viktigt att kon-
statera att detta maktmedel endast är en del av 
flera som våra politiska företrädare har att nyttja 
för att nå de mål som önskas uppfyllas. Andra 
är utrikespolitik, säkerhetspolitik, information 
och ekonomi, för att nämna de kanske viktigas-
te.2 Dessa måste harmoniseras, nyttjas balanse-
rat och inte minst varieras över tiden beroende 
på vad som ska uppnås. Det bör därför existera 
en sammanhängande planering som möjliggör 
denna viktiga koordinering, där en analys ska 
ingå om hur dessa maktmedel är tänkta att nytt-
jas vid olika situationer. Detta är ytterst en upp-
gift för våra politiker, där FM roll ska vara att 
bidra med ovan nämnda strategiska dokument. 
Det kan dock konstateras, utifrån de sökning-
ar som gjorts av de två senaste årens publicera-
de regeringsdokument (utgivna av försvars- och 
utrikesdepartementet), att en tydlig plan saknas 
som påvisar hur nyttandet av de olika maktin-
strumenten i kombination med varandra ska 
ske.3 Huruvida en sådan plan existerar trots, 
dessa eftersökningar, är inte känt för författaren.
 Utrymmet för denna essä medger inte en för-
djupad analys angående den intressanta frågan 
hur den politiska nivån och FM ska interagera i 
frågan, utan essän lyfter först och främst fram en 
idé om en metod, där fördelarna med metoden 
för såväl den militära som den politiska processen 
lyfts fram. 

Förekomsten av militära styr-
dokument
Innan en vidare diskussion kan ske måste det 
klarläggas huruvida det efterfrågade dokumen-
tet existerar eller ej. 
 Mot bakgrund av de insikter som författa-
ren inhämtat i sin nuvarande befattning4 görs 

följande analys av vilka dokument som idag an-
vänds inom den strategiska planeringen. De do-
kument som ingår i FM gemensamma process 
för att utveckla övergripande inriktningar inom 
myndigheten är ÖBs beslut avseende verksam-
hetsidé, vision, de s k strategiska målen, avväg-
ningsbeslut samt försvarsmaktens utvecklings-
plan (FMUP).5 Det dokument som främst kan 
sägas göra anspråk på att fylla rollen som ett 
strategiskt styrdokument är möjligen FMUP, 
som ger en inriktning under en 10-årsperiod.6 
Även om denna till del ger tydliga inriktningar 
har den en tyngdpunkt i materielanskaffningen. 
Det som saknas är en förklaring till hur de oli-
ka delarna (krigsförbanden) är tänkta att nyttjas 
tillsammans i olika sammanhang. Frågor av ty-
pen vilken roll de olika stridskrafterna ska ha i 
det nationella försvaret måste ha ett svar. Ska, då 
materielanskaffning diskuteras, en utgångspunkt 
tas i försvaret av Sverige i Sverige och dess när-
område eller snarare utanför närområdet? Vän 
av ordning ställer möjligen frågan vilken skillnad 
denna senare fråga ger och då detta är centralt 
för utgångspunkten i essän kommer en diskus-
sion om detta senare. Sammantaget och utifrån 
resonemanget ovan framgår det tydligt att det 
efterfrågade styrdokumentet inte existerar för 
närvarande.7 

Behovet av ett strategiskt styr-
dokument
Som tidigare nämnts ger ett strategiskt styrdo-
kument stöd för beslutfattande, ökad möjlighet 
till ett ledarskap baserat på uppdragstaktik samt 
en utgångspunkt för diskussioner med den po-
litiska nivån. Dessa tre delar avses utvecklas vi-
dare.

Utgöra ett stöd för beslutfattande 
Då det fattas flera beslut med långsiktig påver-
kan (mer än tio år) inom ramen för försvars-
maktplaneringen vore det sunt att ha en tydlig 

målbild att utgå ifrån, för att på så vis under-
lätta rätt beslutsfattande, där ett helhetsperspek-
tiv hela tiden kan göra sig gällande. Två tydliga 
sådana exempel är utvecklingen av JAS 39 samt 
anskaffningen av nya fartyg till marinen.8

 För system som flygplan och fartyg gäller 
långa ledtider mellan identifierat förmågebehov 
till dess att förmågan är operativ, oftast mer än 
tio år, vilket understryker behovet av en klar bild 
över hur ÖB vill nyttja stridskrafterna, inte bara 
här och nu, utan också vid slutet av en tioårs-
period. Det är först då denna strategiska mål-
bild finns och är tydligt kommunicerad som det 
är möjligt att fatta korrekta avvägningsbeslut på 
olika nivåer och inom olika staber. 
 Vilken roll ska flyg- och marinstridskrafter-
na ha och mot vad ska de dimensioneras? Själv-
klara frågor som idag inte har några tydliga svar. 
För stridsflygsystemet är det avgörande att veta 
huruvida det ska dimensioneras för en framti-
da konflikt mot Sverige och dess närområde el-
ler snarare utanför närområdet. Det råder ingen 
tvekan om att regeringen (för närvarande) vill 
ha en tyngdpunkt i den första uppgiften, då man 
i sin proposition skriver att flygstridskrafterna 
primärt ska ”utveckla förmåga att verka i Sveri-
ge och vårt närområde”9. Även om detta ger bra 
vägledning måste ytterligare förtydligande göras 
av den militärstrategiska nivån för att möjliggöra 
rätt beslut. Ska stridsflygsystemet i den nationel-
la kontexten ha rollen att bilda en framskjuten 
försvarslinje och därmed ge möjlighet för öv-
riga stridskrafter att mobilisera, alternativt för 
andra nationer att komma till undsättning (kan-
ske med stöd av solidaritetsförklaringen)? Un-
der hur lång tid och med vilken intensitet ska 
denna uppgift då kunna lösas? Ska detta kunna 
göras över hela landet eller bara koncentrerat till 
ett fåtal riktningar? Då erfarenheter påvisat att 
det bästa sättet att nyttja flygstridskrafternas re-
surser är att verka offensivt ska eventuellt denna 
förmåga också kunna innehållas. Dessa frågor 
och vägval är avgörande för hur stridsflygsyste-
met ska dimensioneras. Det styr bl.a. vilka va-

pensystem som ska anskaffas, vilken överlev-
nadsnivå varje enskild plattform ska ha, hur 
många plattformar som ska finnas, hur många 
baseringsmöjligheter som ska vara tillgängliga, 
vilket övningsfokus som ska råda under freds-
tid, hur pass interoperabel man behöver vara 
o s v. Dessa frågor och vägval måste besvaras 
och beslutas om. Liknande frågor gäller också 
för sjö- och markstridskrafterna.
 Vilken typ av fartyg krävs egentligen för de 
uppgifter som marinen har att lösa? Återigen 
blir det viktigt att se till helheten och veta hur 
sjöstridskrafterna är tänkta att nyttjas i händel-
se av konflikt eller krig. Vilken roll har marinen 
inom FM? Ska de, tillsammans med flygvapnet 
möta ett hot offensivt eller snarare, p.g.a. för låg 
volym av antalet fartyg, mer inrikta sig på att de-
fensivt hålla en eller möjligen två hamnar fria? 
Vilken eller vilka uppgifter ska främst vara sty-
rande? Är avsikten att vi även framöver kommer 
att nyttja våra sjöstridskrafter utanför närområ-
det ställs det särskilda krav. Dessa krav diverge-
rar till del från de som ett större nationellt fokus 
ställer.
 Beroende på hotbild går det att argumentera 
att det för uppgiften försvar av Sverige och vårt 
närområde vore mer lämpligt att ha många min-
dre fartyg som flexibelt kan agera över en stor 
yta, där vapensystem för den väpnade striden 
är grunden. I en internationell kontext är uthål-
lighet oftast den mest dimensionerande faktorn 
och därmed krävs oftast större, och med given 
ekonomisk ram också färre, fartyg. Vidare är ho-
tet oftast av typen lågkonflikt (jämför insatsen i 
Adenviken), vilket ställer andra krav på såväl va-
pensystem som regler för stridens genomföran-
de (rules of  engagement, ROE). Är då den ena 
uppgiftens krav kompatibel med den andra? Till 
del – ja, men då de ställer olika krav och därmed 
ger olika optimala lösningar för hur sjöstrids-
krafternas materiel, utbildning och kanske även 
organisation ska se ut, finns ett visst motsatsför-
hållande. Frågan är utifrån vilken kravbild som 
man då ska ta sin utgångspunkt. En tydlig stra-
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tegisk målbild skulle kunna ge den vägledning 
som behövs och svara på ovanstående och lik-
nande frågor. Att ges möjlighet till rätt besluts-
fattande med chefens avsikter som en tydlig 
målbild är vidare en central del i uppdragstakti-
ken. 

Medge ökad möjlighet till ett uppdragstak-
tikbaserat ledarskap

 
Ett strategiskt styrdokument ger ökade möjlig-
heter till ett ledarskap som baseras på den av 
FM fastställda ledningsfilosofin, nämligen upp-
dragstaktik. En av de mer centrala delarna i upp-
dragstaktiken är ett decentraliserat genomför-
ande, vilket i sin tur kräver god förståelse för 
chefernas avsikter och ett ömsesidigt förtroen-
de för de olika nivåernas (taktisk, operativ och 
strategisk) staber och deras arbete. Finns inte 
dessa avsikter tydliggjorda är det mycket svårt 
att nyttja uppdragstaktikens fördelar och få ut 
maximal effekt ur de olika stabernas processer, 
då ett stort antal omtag i arbetet, justeringar och 
lägesredovisningar krävs. Ett tydligt strategiskt 
styrdokument skulle kunna tjänstgöra som ett 
fastställande av dessa avsikter. 
 Försvarsmaktsplaneringen rullar i årliga 
cykler som kulminerar i bl a den ovan nämnda 
FMUP och ett budgetunderlag (BU). Detta ar-
bete engagerar samtliga taktiska staber och fle-
ra avdelningar på såväl operativ som strategisk 
nivå. Då det under den årliga processen sker 
kontinuerliga justeringar och avvägningar p g a 
styrningar som återkommer med relativt kor-
ta tidsintervall, krävs det ständiga lägesredovis-
ningar för de högre cheferna. Det är när dessa 
nya styrningar sker som avsaknaden av en tydlig 
målbild gör sig gällande. Det är stundtals avgö-
rande frågor som måste tas ställning till och då 
högre chefs avsikt inte är tydlig tappar staberna 
tempo eftersom inriktningsbeslut ständigt mås-
te inhämtas. Samtidigt pågår ett stort antal andra 
tidskrävande processer, vilket gör det svårt att 
få tillräcklig tid för dessa chefsmöten. Konse-

kvensen blir att försvarsmaktsledningen (FML) 
och dess ledamöter många gånger först i ett sent 
skede blir medvetna om helheten och beslut om 
avgörande förändringar i det under året framar-
betade underlaget blir då mer regel än undan-
tag. en tydlig målbild som fastställs/rättas upp 
av FML under ett tidigt skede av processen, 
och därmed peka ut riktningen för det fortsat-
ta arbetet, torde minska dessa brister och där-
med också underlätta stabsarbetet. Det kommer 
dock alltid uppstå förändringar efter hand som 
kräver nya beslut och avvägningar, men med en 
tydlig målbild skulle hanteringen av dessa kunna 
underlättas avsevärt, där staberna ges möjlighet 
att arbete enligt uppdragstaktikens filosofi. 

Utgöra en utgångspunkt för diskussioner 
med den politiska nivån 

Ett strategiskt styrdokument som genomgår en 
årlig och behovsstyrd10 revidering skulle avslut-
ningsvis även kunna tjäna som det dokument 
som ÖB förankrar hos den politiska nivån, där 
han eller hon beskriver hur FM resurser är tänkt 
att nyttjas i händelse av kris eller krig. Med detta 
dokument skulle ett ökat fokus ske på det fak-
tiska behovet och den operativa nyttan med FM 
resurser, där utgångspunkten är det uppskattade 
omvärldsläget under en tioårsperiod. Utifrån det-
ta dokument, som påvisar det av ÖB önskade lä-
get för uppgifternas lösande, kan sedan en dis-
kussion föras med den politiska nivån så att ett 
ekonomiskt och säkerhetspolitiskt balanserat do-
kument kan tas fram. På detta sätt börjar proces-
sen med rätt sak, nämligen med den faktiska om-
världsbedömningen och inte som det tenderar att 
vara nu, med ett från början ramstyrt och fast-
ställt innehåll som egentligen inte är prövad mot 
det faktiska behovet. 
 Då flertalet av de beslut som politikerna är 
med och fattar har en påverkan på längre sikt 
vore det på sin plats att det även på den poli-
tiska nivån finns ett intresse över att ha bra be-
slutsunderlag som ger en helhetssyn. Som ti-

digare nämnts är det också på denna nivå som 
samtliga tillgängliga maktmedel ska koordineras. 
För att kunna göra detta krävs det bra beslutsun-
derlag för samtliga ingående delar, där det mili-
tärstrategiska styrdokumentet vore ett av dessa. 
En eventuell brist inom ett område kan förhopp-
ningsvis kompenseras med ett annat maktmedel, 
men finns det ingen medvetenhet om denna brist 
är också en kompensation omöjlig. Detta är en av 
de mer viktiga orsakerna till behovet av ett stra-
tegiskt styrdokument, nämligen att göra det med-
vetet vad som krävs för att FM ska kunna hantera 
de uppgifter som åläggs den. Kopplingen mel-
lan beslut, långsiktighet och helhetssyn ger att det 
kan antas finnas ett intresse även på den politis-
ka nivån för ett strategiskt styrdokument för det 
militära maktmedlet. Just att göra det medvetet 
vad som krävs förtjänar att utvecklas ytterligare 
då detta möjliggör för den militära och politiska 
ledningen att fatta beslut om vägval och riskac-
ceptans. 
 Då FM idag i stor utsträckning är styrd från 
grunden av ekonomiska ramar uppstår det en risk 
att den mot uppgiften optimala lösningen aldrig 
tillåts att analyseras fram. Det blir lätt att man ut-
går från nuläget och anpassar detta till den eko-
nomiska ram som gäller, utan att kritiskt gran-
ska hur FM bör vara uppbyggd, vilka förmågor 
och förband som bör finnas och då också vad 
som inte ska finnas alternativt erhålla en lägre 
prioritet. Motsatsen vore att man istället, genom 
att utgå från en fastställd omvärldsuppfattning, 
kommer fram till vilka förmågor som insatsorga-
nisationen kräver för att lösa ställda uppgifter.11 
I ett andra steg tas sedan den produktionsorga-
nisation fram som krävs för att producera den-
na insatsorganisation med dess förmågor. Först i 
ett tredje steg tittar man sedan på vilken kostnad 
som detta skulle ge, vilket sedan jämförs med till-
delad ram. Om detta ligger inom ram är det ju en-
kelt, men om det finns en diskrepans visar denna 
metod sin styrka i att man hela tiden har en spår-
barhet till det faktiska behovet. Det uppstår där-
med en skillnad mellan det önskade och faktiska 

läget som måste hanteras.
 Vetskapen om vad som inte ryms i planen 
gör att medvetna vägval och riskbedömningar 
kan göras av den politiska och militära ledning-
en. Om man som exempel väljer att nedpriori-
tera splitterskyddet för de förband som främst 
är avsedda för försvar av Sverige i Sverige och 
vårt närområde, för att ha råd med motsvarande 
skydd till förband som nyttjas utanför närområ-
det, tas en medveten risk. Acceptansen för detta 
ligger dels i att sannolikheten för att ett högkon-
fliktscenario i Sverige och närområdet ska in-
träffa är mycket liten och dels i att det kan antas 
finnas en högre tolerans för egna förluster vid 
försvaret av den egna nationen om denna an-
grips. Vidare kan man acceptera att en stor del 
av våra styrkor nyttjas utanför närområdet om 
det finns en tillräcklig skyddsnivå för att hantera 
ett överraskande anfall mot Sverige, d v s trygg-
het hemma ger ökad handlingsfrihet borta. 
 Finns det en medvetenhet om var svagheter-
na i vårt försvar finns är det också möjligt att 
täcka upp dessa med andra maktmedel. På ett 
mer övergripande plan kan medlemskapet i EU 
sägas vara ett exempel på en sådan åtgärd som 
nyttjar samtliga maktmedel (DIME), där den i 
Regeringens proposition omnämnda solidari-
tetsklausulen ger en utökad möjlighet att samut-
nyttja militära resurser med andra länder.12 För 
andra nationer är medlemskap i NATO ett tyd-
ligt exempel och ett val som med stor sannolik-
het gjorts med bakgrund av att man ansett det 
vara omöjligt att som enskild nation själv kun-
na täppa till de förmågeluckor som identifierats. 
Det viktiga i sammanhanget är att det hela tiden 
finns en medvetenhet om vari luckorna finns 
och vad man företar för åtgärder för att elimi-
nera eller minska de negativa konsekvenser-
na av dessa luckor. Det är denna medvetenhet 
som ska tydliggöras i det efterfrågade strategiska 
styrdokumentet. 

Sammanfattning strategiskt  
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styrdokument
ett strategiskt styrdokument tjänar flera syf-
tet, såväl internt inom FM som externt främst 
mot den politiska nivån. Processen att ta fram 
detta dokument skulle medvetengöra det fak-
tiska behovet av förmågor och volymer utifrån 
fastställda yttre förutsättningar såsom politis-
ka krav, bedömd omvärldsutveckling och tek-
nisk hotmiljö. På så vis görs det tydligt vad som 
inte ryms i den ekonomiska ramen, vilket i sin 
tur ger möjlighet för den militära ledningen och 
den politiska nivån att kompensera dessa brister 
med andra medel alternativt ta medvetna risker. 
Genomförs inte en liknande process som här 
beskrivs, riskerar medvetenheten om de bris-
ter och förmågeluckor som eventuellt finns att 
utebli och felaktiga strategiska beslut och väg-
val riskeras därmed genomföras. Processen bör 
därför bli tydligare i att det är den faktiska om-
världen som styr de operativa kraven, som se-
dan anpassas till den ekonomiska verkligheten, 
där medvetna val kan göras utifrån det opera-
tiva delta som uppstår. Genomförs inte denna 
process, utan man snarare årligen gör en över-
syn genom att anpassa dagens läge till den eko-
nomiska ramen riskerar man att hamna i en 
FM-design som sakta driver iväg från det fak-
tiska behovet, där diskrepansen mellan vad man 
faktiskt behöver och vad man har, till slut blir så 
stort att överväldigande förändringar krävs på 
kort tid, vilket såväl militärt som politiskt har 
visat sig vara svåra att genomföra.13 
 Del två i denna essä avser behandla det mi-
litärstrategiska fundament som detta dokument 
skulle kunna luta sig mot, nämligen ”inifrån-
och-ut”.

Inifrån och ut – ett mind-set

Med ”inifrån-och-ut” menas främst ett sätt att 
tänka, d.v.s. ett mind-set. Detta ska genomsyra 
de beslut som fattas och de vägval som görs. 
Det ska lägga grunden för hur vår FM ska or-
ganiseras och nyttjas och det ska vara ett fun-

dament som kan gälla över tiden. ”Inifrån-och-
ut” innebär att man först och främst säkerställer 
det som krävs för att försvara Sverige i Sveri-
ge och dess närområde och först därefter det 
som krävs för insatser utanför närområdet, inte 
tvärtom. Bakgrunden till detta ligger i huvudsak 
i att försvaret av Sverige är kravstyrt emedan in-
satser utanför närområdet mer är av karaktären 
viljestyrd, vilket ger avgörande konsekvenser på 
vilka förmågor som efterfrågas och vilka krav 
som kan ställas. 

Krav- eller viljestyrt och  
konsekvenserna därav

Att försvaret av Sverige i Sverige och i närområ-
det är kravstyrt innebär att det inte är vi militä-
rer eller politiker som definierar vilka krav som 
FM ska uppfylla, utan det är den hotbild och dess 
komponenter, inte minst den tekniska hotmiljön, 
som styr dessa krav. Det är sedan upp till främst 
den politiska nivån att avgöra hur väl FM ska 
möta upp mot denna hotbild och om det är möj-
ligt att hantera den med andra maktmedel istäl-
let, enligt tidigare diskussion. Att försvara Sverige 
utanför närområdet, d v s vid internationella in-
satser är då snarare viljestyrt eftersom det är den 
politiska nivån som först och främst bestämmer 
huruvida vi ska göra en insats eller inte. Då detta 
är bestämt finns det också en möjlighet att väl-
ja vilken konfliktnivå som insatsens förband ska 
agera i samt med vilka regler handlandet ska ske. 
Om detta antas gälla, vilka konsekvenser får då 
detta i praktiken? 
 De förband vars förmågor främst är ämnade 
för att försvara Sverige i Sverige och dess när-
område måste tillåtas att främst dimensionera 
sin förmåga mot den kravstyrda tekniska hot-
miljön. Vidare ska dessa förband dessutom ha 
den volym och insatsberedskap som krävs för 
att kunna möta ett överraskande, om än inte 
mot oss isolerat, angrepp. Ett angrepp måste 

alltid antas bli överraskande då detta torde vara 
enda sättet för en angripare att nå sitt syfte inn-
an omvärlden hinner reagera. Slutligen ska dessa 
förband ha den väpnade striden i den högsta av 
konfliktnivåer som riktmärke för hur de utrus-
tas, organiseras och övas, där möjligheten till att 
verka i denna miljö är central. För förband som 
mer är inriktade på insatser utanför närområdet 
ter sig kravbilden annorlunda.
 För de förband som främst är avsedda för 
att göra insatser utanför närområdet finns det 
en möjlighet att anpassa verkligheten efter för-
mågan då insatsen är politiskt viljestyrd. Att den 
väpnade striden ska finnas i fokus är tveklöst, 
eftersom det annars inte borde vara FM uppgift 
att bidra med resurser, men såväl konfliktnivå 
som hotmiljön ser annorlunda ut. Antagonisten 
i en konflikt utanför närområdet har med stor 
sannolikhet inte samma resurser till förfogande 
som den angripare kan antas ha som genomför 
ett överraskande anfall mot Sverige. Detta le-
der, som en konsekvens, till olika förmågekrav. 
I en internationell konflikt är det oftast inte det 
högteknologiska hotet som är dimensionerande 
utan istället ett asymmetriskt hot med hemma-
gjorda bomber, handburna vapen och dylikt, där 
fienden är svåridentifierad och roe komplice-
rade. Den internationella miljön är inte på något 
sätt lättare att hantera men den ställer andra krav 
än den som motsvaras av insatser i Sverige och 
dess närområde. Om det i det senare fallet var 
verkan som var centralt kan det sägas vara skydd 
som är motsvarigheten i den internationella kon-
flikten. I försvaret av vårt eget territorium är det 
av största vikt att det finns en förmåga att bekäm-
pa angriparen och det kan antas att en högre för-
lustsiffra för egna styrkor eventuellt kan accepte-
ras. I den internationella miljön är det närvaron 
som är central och då egna förluster i det när-
maste är oacceptabelt är skyddsförmågan helt av-
görande för om insatsen ska bli en framgång el-
ler inte. Verkan är fortfarande viktig, men nyttjas 
här främst för att medge närvaro. Utan att för-
djupa detta resonemang ytterligare står det klart 

att det är skillnader i de förmågekrav som ställs 
på ett förband om det främst är avsett för insatser 
i Sverige och dess närområde, eller om det istäl-
let ska göra en insats utanför närområdet i en in-
ternationell miljö. Ett förband som kan lösa den 
ena uppgiften kan inte givet lösa den andra, utan 
att kompletterande utbildning och materieltillför-
sel måste ske. Det finns med andra ord ett mot-
satsförhållande mellan dessa konflikttypers krav 
på förmågor som genererar problem.

Behovet av ”inifrån-och-ut” som ett stra-
tegiskt fundament

Att FM ytterst ska kunna försvara Sverige, men 
samtidigt också kunna genomföra insatser utan-
för närområdet, gör att det uppstår en konflikt-
situation mellan vilket ben man ska stå på – det 
som fokuserar på det nationella försvaret eller 
det som fokuserar på det internationella? Det är 
i denna fråga som det är lätt att hamna fel om 
inte ett strategiskt fundament finns att luta sig 
emot. Fundamentet ”inifrån-och-ut” sätter för-
svaret av Sverige i Sverige och dess närområde 
främst. Det är denna uppgift som FM först och 
främst måste behärska innan ytterligare uppgifter 
tas i anspråk. Detta skulle, kopplat till de begrän-
sade resurser som finns, kunna leda till att FM 
aldrig kan nyttjats utanför vårt närområde, vilket 
självklart inte är görligt i en globaliserad värld där 
en internationell insats indirekt kan stärka skyd-
det även i Sverige. Det är därför som ”inifrån-
och-ut” ska ses som ett mind-set och inte ett digi-
talt förhållningssätt. 

Praktiska konsekvenser av ett  
”inifrån-och-ut” mind-set

”Inifrån-och-ut” ger konsekvenser vid bl a plane-
ring, resurstilldelning och prioritering. I grunden 
krävs en analys enligt den som tidigare diskute-
rats ovan, nämligen framtagandet av ett strate-
giskt styrdokument, där det görs tydligt vad som 
anses vara tillräckligt för att kunna försvara Sveri-
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ge mot den hotbild som anses vara relevant, d.v.s. 
en tydlig och accepterad lägstanivå ska vara defi-
nierad. Det bör inom denna ram vidare definie-
ras en lägsta nivå på beredskap, antalet och typ 
av förband som hela tiden måste vara tillgängliga 
för den nationella uppgiften. Då dessa förband är 
de som skapar tryggheten hemma, vilket i sin tur 
möjliggör handlingsfrihet borta, måste dessa för-
bandstyper vara av hög kvalitet och därmed högt 
prioriterade då det gäller bl.a. resurstilldelning. 
De ska dimensioneras mot den dimensionerande 
tekniska hotnivån (kravstyrt). Dessa förband ska 
kunna ”ta första smällen” och på så sätt skapa tid 
för andra förband att ta sig hem, höja beredska-
pen, mobilisera och motsvarande. De ska också 
ge tid för övriga maktinstrument att agera, såsom 
exempelvis ett utlösande av solidaritetsklausu-
len. Dessa förband torde vara de sista som stryks 
om ekonomin kräver reduceringar. Försvaret av 
Sverige i Sverige och dess närområde har högre 
prioritet än försvaret av svenska och internatio-
nella intressen och värderingar utanför närområ-
det. Detta måste vara ett tydligt fastställande från 
såväl politiker som vår militära ledning. Avslut-
ningsvis påverkar ett ”inifrån-och-ut” mind-set 
även diverse vägval.
 Med ett strategiskt fundament såsom ”inifrån-
och-ut” ges ökad möjlighet att de beslut som fat-
tas erhåller en tydlig spårbarhet och att det finns 
en medvetenhet om de konsekvenser som följer 
av dessa beslut. Varje val som finns för ett beslut 
måste försiggås av frågan – hur påverkar detta val 
försvaret av Sverige i Sverige och dess närområ-
de? Det är först då svaret på denna fråga analyse-
rats som rätt beslut kan fattas. Som ett exempel 
kan det internationella länksystemet länk-16 nytt-
jas. Då behovet av detta system framförallt är dri-
vet av att insatser ska ske tillsammans med andra 
nationer (interoperabilitetskrav), bör ett beslut 
om införande föregås av frågan huruvida detta 
har några negativa konsekvenser i den nationella 
försvarskontexten. Systemet som sådant har tro-
ligen inga negativa konsekvenser, men om det 
p g a ekonomiska ramar samtidigt konkurrerar ut 

våra nationella system måste en analys göras hu-
ruvida länk-16 även täcker de krav som ställs na-
tionellt. 
 För länder som är medlemmar i NATO är 
denna fråga enklare då hela deras försvarsför-
måga bygger på samverkan med andra natio-
ner, men då dessa garantier inte kan inräknas 
för Sverige krävs fortfarande en egen försvars-
förmåga, varför situationen ter sig mer unik för 
svensk del. 
 Då konsekvenserna är analyserade kan ett 
beslut fattas, där det finns en möjlighet att ta 
medvetna vägval och risker. Låt säga att länk-
16 inte fullt ut uppfyller de krav som ett natio-
nellt system kräver, men av ekonomiska och/el-
ler tekniska skäl kan endast ett system väljas. Då 
det i det närmaste är omöjligt att agera på den 
internationella arenan utan länk-16 är det rimligt 
att detta väljs, men man är samtidigt medveten 
om vilka brister detta medför för det nationella 
försvaret, vilket då möjligen kan kompenseras 
för på annat sätt. Finns inte detta mind-set angå-
ende ”inifrån-och-ut” är det stor risk att beslut 
tas som gynnar det som för stunden är efter-
frågat, utan att medvetenheten finns angående 
vilka konsekvenserna blir för det som torde ha 
högst prioritet, nämligen försvaret av Sverige i 
Sverige och dess närområde. 

Avslutning

Försvarsmakten saknar idag ett tydligt doku-
ment som beskriver hur dess olika komponenter 
ska nyttjas. Ett sådant dokument ska utgöra en 
målbild för den kommande tioårsperioden, un-
derstödja beslutsfattande på olika nivåer, möjlig-
göra en tydligare uppdragstaktik samt tjäna som 
underlag för ÖB:s diskussion med den politiska 
nivån. 
 Utan ett sådant dokument är det risk att FM 
utvecklas på en felaktig väg, där en allt större 
och omedveten divergens mellan det faktiska 
behovet och de tillgängliga förmågorna riskeras. 
 Detta dokument bör baseras på ett strategiskt 

fundament som ger långsiktighet, stabilitet och 
trygghet. Detta fundament, kallat ”inifrån-och-
ut”, tar sin utgångspunkt i ett fastställande där 
försvaret av Sverige i Sverige och dess närom-
råde har högre prioritet än försvaret av svenska 
och internationella intressen och värderingar ut-
anför närområdet. 

Författaren är överstelöjtnant och ledamot av 
KKrVA

Noter

1.  FMUP, Försvarsmaktens utvecklingsplan. beskri-
ver hur FM ska utvecklas under de kommande tio 
åren. En fastställd målbild i slutet av denna period 
skulle ge en tydlig vägledning för beslut.

2.  Jämför den amerikanska akronymen DIME, som 
står för Diplomatic, Information, Military och 
Economic.

3.  Sökningen är gjord via regeringens officiella 
hemsida (www.regeringen.se) och sökväg ”publikatio-
ner”.

4.  För närvarande tjänstgör författaren som chef  för 
Försvarsmaktsplaneringssektionen (FMP-sektio-
nen) på INSS J0.

5.  Bgen Mats Engmans rapport ”Slutrapport 
avseende organisation av Högkvarteret och För-
svarsmaktens centrala ledning”, HKV beteckning 
09 100:68660, 2009-12-15, s 7.

6.  Det finns redan idag ett dokument som benämns 
Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten 
(senaste versionen daterad 2009-12-17.  Detta do-
kument tar upp saker som verksamhetsidé, vision, 
värdegrund och strategiska förändringsmål, d v s 
inte sådant som åsyftas i denna essä. 

7.  Vår doktrinserie fyller till del uppgiften som 
efterfrågas, men är mer av typen militärteoretiska 
skrifter som inte applicerar dessa teorier på Sveri-
ges verklighet. Dessa är dock under omarbetning 
varför dessa förhoppningsvis blir mer specifika.  

8.  Det finns fler exempel och då även för mark-
stridskrafterna, men av utrymmesskäl nämns bara 
dessa två.

9.  Regeringens proposition Ett användbart Försvar, 
2008/09:140, s 68.

10. Som det är idag rullar man samtliga styrdokument 
årligen, utan att det egentligen gjorts en analys 
om huruvida det är nödvändigt eller ej. Planerna 

borde snarare hanteras behovsstyrt, där en årlig 
analys fastställer detta behov.

11. Att ha en fastställd och av FM och Statsmakterna 
accepterad omvärldsuppfattning är en viktig 
utgångspunkt. FM uppgift i sammanhanget är att 
fokusera på det militära hotet och den tekniska 
hotbild som finns, då detta utgör en dimensio-
neringsgrund. Det är först i ett senare steg som 
detta militära hot kan accepteras som mindre 
dimensionerande tack vare andra omständigheter, 
såsom att de politiska relationerna med den stat 
som innehar detta potentiella hot är gott. Det 
är i sammanhanget viktigt att understryka att 
det på FM borde åligga en uppgift att se till det 
militära hotet oavsett vem som ”äger” systemet 
(detta eftersom relationen till ägaren, exempelvis 
Ryssland, kan förändras till det sämre snabbare än 
FM hinner reagera). Att sedan välja om man ska 
dimensioneras mot detta eller inte är ett politiskt 
beslut.

12. regeringens proposition ett användbart Försvar, 
2008/09:140, s 9.

13. björeman, carl: År av uppgång år av nedgång, 
Bookwell, Finland 2009. En genomgripande 
beskrivning av detta återfinns i denna bok där han 
bl a nämner hur länge FM höll fast vid en felaktig 
struktur alltför länge, som en konsekvens av att 
det bland annat saknades strategiska bedömningar 
som framlade vilka de faktiska operativa kraven 
var. Denna felaktighet kulminerade sedan i ÖB 
owe Wiktorins stålbad 1999, där överväldigande 
förändringar framtvingades. 
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