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ers kungliga höghet, ärade gäster, leda-
möter – hjärtligt välkomna.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens por-
talparagraf är ”Fäderneslandets försvar”. 
Vi tolkar detta brett – från säkerhetspo-
litik till de vapen vi utnyttjar. Regeringen 
har nyligen genom vår solidaritetsförkla-
ring angivit en i flera avseenden ny inrikt-
ning för vårt försvar. Hur detta kommer att 
påverka ”Fäderneslandets försvar” och allt 
som ryms inom detta område är naturligt-
vis av största intresse för denna akademi. 
Jag vill här reflektera över innebörd och 
konsekvenser för vår försvarspolitik.

Inom säkerhetspolitiken har utmaning-
arna överraskat och avlöst varandra med 
hög frekvens under de senaste 20 åren. 
Svensk säkerhets- och försvarspolitik har 
successivt anpassats till de nya förutsätt-
ningarna – under de första tio åren associe-
rade vi oss till Nato genom PfP och vi ställ-
de våra utlandsinsatser under Natobefäl. 
Nationellt var försvaret av landet fort-
farande en dimensionerande uppgift för 
För svars makten.

Under de följande 10 åren fanns en utta-
lad inriktning mot internationella insatser. 
Försvarsmakten organiserades med kvalifi-
cerade men små förbandsenheter. Vi är idag 
ca 10 % av den personalstyrka vi hade strax 
före det senaste sekelskiftet. I inriktningen 
från 2009 är en stor och dimensionerande 

nyhet vår solidaritetsförklaring, som bl a 
anger att vid försvar av Sverige utgår vi 
från att vi får hjälp utifrån.

För att kort sammanfatta vår säkerhets-
politiska inriktning för försvaret ska vi 
kunna delta i internationella insatser under 
krigsliknande förhållanden, vi ska aktivt 
kunna stödja våra grannländer vid militära 
kriser och vi ska kunna försvara vårt eget 
land med stöd av andra. Lägg därtill att vår 
försörjning med försvarsmateriel i stor ut-
sträckning kan ske utan nationell försvars-
industriell hänsyn.

Denna inriktning har tagits i stor politisk 
enighet. Men säkerhetspolitiska och för-
svarspolitiska förutsättningar kan föränd-
ras snabbt, precis som under de senaste 20 
åren. 

En spricka i fasaden syntes när ÖB of-
fentligt vid två tillfällen i år uttalade att den 
materiella förnyelse som är en förutsättning 
för hela konceptet, inte kan genomföras 
som planerat efter 2014. Pengarna räcker 
inte till att omsätta dagens materiel. Vidare 
kan jag konstatera att på den världspolitis-
ka arenan råder något som jag skulle ka-
raktärisera som stor ekonomisk turbulens. 
Konse kvenserna på det säkerhetspolitiska 
om rådet kan bli allvarliga. Särskilt när vi 
talar om solidaritet.

Krigsvetenskapsakademien har med det-
ta som utgångspunkt beslutat att komman-
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de verksamhetsår ge nom föra en bred stu die 
syftande till att ge vår syn på lämpliga ut-
vecklingsvägar för för svars sektorn. Akade-
mien har kompetensen och vi kan tillföra 
nya infallsvinklar.

Men innan jag går in på utmaningarna, 
låt mig konstatera att Försvarsmakten idag 
har hög kvalitet för sina nu aktuella upp-
gifter – vi har löst eller löser våra uppgif-
ter på Balkan, i Afghanistan, i Adenviken 
och i Libyen med gott resultat. Nato har 
utvärderat vår försvarsmakt och funnit den 
ändamålsenlig. Framtiden rymmer dock 
frågetecken.

Jag vill kommentera två viktiga para-
metrar för den långsiktiga utvecklingen 
av vårt försvar – de säkerhetspolitiska ut-
gångsvärdena samt vår försvarsmateriel-
strategi. Och de hänger ihop – förvärras 
det första, ökar kraven på det andra. 

Jag utgår från det som jag ser som säker-
hetspolitikens två fundament – det allmän-
politiska benet som ger stöd för en fredlig 
och harmonisk värld samt det försvarspo-
litiska benet som ska möjliggöra vårt fort-
satta nationella oberoende om det första 
benet viker sig. Samarbete och solidaritet i 
en global värld, EU-medlemskap och Nato-
interoperabilitet blir viktiga fundament för 
en stabil och fredlig utveckling i vår del av 
Europa. 

Så hög tilltro har vi till att detta ska vara 
bestående, att också det försvarspolitiska 
benet nu ska förlita sig till solidaritet och 
samarbete för att lösa våra nuvarande och 
kommande uppgifter för försvaret. trots 
att vi så entydigt gör oss beroende av andra 
för vår egen säkerhet vill vi inte formalisera 
en alliansförbindelse. Och jag uppfattar att 
en Natoanslutning finns idag inte på den 
politiska dagordningen. Vi förväntar oss 
således stöd även i allvar liga lägen genom 
att vara en god medlem i EU och partner i 
Nato. Kan vi då lita till att denna, av oss 

själva proklamerade dokt rin, kommer att 
fungera i orostider? Det är höga insatser i 
vågskålen – nämligen vår förmåga att häv-
da vår nationella suve räni tet. 

Krigsvetenskapsakademien har i boken 
Till bröders hjälp analyserat vissa av kon-
sekvenserna av vår solidaritetsförkla ring. I 
boken konstateras det, att om Sverige ska 
delta i multinationella militära operationer 
i exempelvis Baltikum fordrar detta omfat-
tande förberedelser. 

Förutom de rent militära aspekterna att 
säkerställa effektiv samverkan som boken 
belyser, måste behoven av samordning med 
andra länder också ses som ett test på att 
dessa länder delar vår syn på solidaritet. 
Några sådana särskilda förberedelser har 
ännu inte skett. Därmed uppstår ett allvar-
ligt problem genom att vi inte får någon 
internationell reaktion på om en av grund-
stenarna i vår hårda kärna i säkerhetspoli-
tiken kommer att fungera.

En militär insats i norra Europa kan 
bara ske genom att Nato tar på sig ledarrol-
len. Detta förutsätter aktivt deltagande av 
främst USA och tyskland. Om så inte sker 
blir insatsen politiskt svag och därmed i 
prak tiken militärt omöjlig.

USA är redan inne i en process där eko-
nomin kommer att begränsa handlingsfri-
heten på ett helt annat sätt än vad vi sett 
under de 20 år som gått sedan kalla kri-
gets slut. Försvarsanslagen reduceras kraf-
tigt. Och utvecklingen i världen, främst 
Mellersta Östen och Asien kommer fortsatt 
att innebära krav på USA´s odelade upp-
märksamhet. Slutsatsen blir att tillgängliga 
resurser kommer att vara begränsade till de 
för USA mest betydelsefulla intresse områ-
dena.

tyskland har också en nyckelroll ge-
nom sitt läge och sin dominans inom EU. 
Men landet har samtidigt sett till sin his-
toria intagit en försiktig hållning inom 
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Styresmannen viceamiral Frank Rosenius håller tal. Foto Cecilia Österberg, exray.
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säkerhetspolitiken. Ökat beroende av im-
porterade fos  sila bränslen för sin energiför-
sörjning kan antas öka försiktighetsgraden. 
Vidare är tysklands militära styrka, som 
många andra länder, under stark reduce-
ring. Frå gan blir då hur tyskland ställer sig 
till vår solidaritetsförklaring? Min bedöm-
ning är att dessa frågor som berör USA och 
tyskland bör ges en särskild analys.

Utöver denna regionala aspekt på vår 
solidaritetsförklaring finns det också an-
ledning att analysera solidaritet i ett glo-
balt perspektiv. 

Exempel på oroshärdar under sena-
re år som världssamfundet har haft svårt 
att hantera är många, insatsen i Libyen till 
trots. Solidariteten har inte alltid levt upp 
till det man kan förvänta sig av bl a FN-
stadgan. Frågan är hur den internationella 
solidariteten kommer att utvecklas?

Det är uppenbart för var och en av oss att 
det knakar i världens ekonomier. Mycket 
av roten till det onda ligger i oförmågan att 
skapa en dräglig tillvaro för jordens befolk-
ning, dvs i slutänden handlar det om jobb. 
Gallupinstitutets ordförande Jim clifton 
menar i sin bok The coming jobs war att 
fler arbetstillfällen är vår viktigaste fram-
tidsfråga. Vi är fem miljarder vuxna män-
niskor på jorden – men så många som 1,8 
miljarder är arbetslösa. 

Om vi misslyckas att hantera detta me-
nar clifton att kaos, revolutioner och mis-
är hotar. Att hantera detta samtidigt som 
det bland de utvecklade länderna finns 
många som levt över sina tillgångar, gör 
att det är svårare att komma tillrätta med 
problemen. Jag menar därför att vi under 
många år kommer att se flera länder vända 
sig inåt för att klara sina egna existentiella 
problem. Slutsatsen blir att viljan och för-
mågan att i solidaritetens tecken ingripa i 
konflikter kan komma att avta.

Jag har lyft fram några osäkerheter av-
seende möjligheterna att fläta in vår säker
hetspolitik i en ensidigt proklamerad soli-
daritetsförklaring. Detta sagt vill jag påta-
la det självklara – alla former av samarbe-
te och ömsesidig solidaritet är och måste 
vara viktiga utgångspunkter för vår säker-
hetspolitik. Att våra insatser internationellt 
kommer att ske i samverkan med andra 
län der är självklart. Samarbete utvecklar 
för stå else och förtroende. 

Men vi måste parallellt med detta kun-
na och våga diskutera vår säkerhetspolitik 
och dess hårda kärna om läget allvarligt 
försämras i vårt närområde. En sådan ana-
lys bör svara på frågan – hur långt räcker 
den solidaritet vi lagt som grund för vår sä-
kerhetspolitik? Och denna solidaritet ska 
kunna aktiveras med snäva tidsförhållan-
den - försvarsminister tolgfors uttalade i 
Svenska Dagbladet i början av juli i år att 
”Hot mot Sverige kan komma mycket has-
tigt”.

 Beroende på utfallet av denna ana-
lys kanske vi behöver en plan B? I en så-
dan plan kan vi behöva diskutera hur vi 
på säkrare sätt kan få hjälp i orostider al-
ternativt att vi åter går mot en ökad egen 
försvarskapacitet.

I detta ligger också att vi på samma sätt 
analyserar våra framtida satsningar inom 
forskning och utveckling inom det mili-
tärtekniska området. De senaste 20 årens 
radikala omstöpning av vårt försvar har 
inneburit stora förändringar för vårt sätt 
att försörja försvaret med materiel. I stället 
för egenutveckling ska vi i ökad utsträck-
ning köpa beprövad materiel på den inter-
nationella marknaden. 

Alternativt kan vi och i sista hand tillgo-
dose behoven genom egen utveckling. För 
att hålla nere kostnaderna kommer vi vida-
re i ökad utsträckning att uppgradera be-
fintliga system. Vi diskuterar till och med 
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att samäga viss materiel med andra länder 
inom ramen för konceptet ”pooling and 
sharing”. 

En reducerad försvarsmakt behöver na-
turligtvis mindre materiel. Det är ofrån-
komligt att vi med detta också måste av-
säga oss förmågan att kunna utveckla och 
tillverka hela bredden av vad vårt försvar 
behöver. 

Men enligt min uppfattning måste åt-
minstone forskning och utveckling vid-
makthållas på ganska stor bredd men ock-
så på stort djup inom de områden som ut-
gör väsentliga svenska säkerhetsintressen. 
Vi är en högindustriell nation och vi har 
historiskt varit framgångsrika att utveck-
la avancerad försvarsmateriel och vi torde 
även idag kunna hävda oss internationellt. 
Därutöver är det väsentligt för vår för-
svarseffekt att ha kapacitet att inom landet 
kunna värdera militära utvecklingstrender. 
Lägg därtill möjligheter till spinn-off-effek-
ter för svensk industri. 

För flygplan och ubåtar – industriellt 
stora projekt – synes vår inhemska forsk-
ning och utveckling fortsätta. Men vi ver-
kar tappa förmågor inom övriga områden. 
Mot bakgrund av omvärldsutvecklingen 
bör vi förutsättningslöst pröva om det är 
klokt att skala bort så mycket av forskning 
och utveckling inom försvarsområdet som 
vi nu är på väg att göra. Vi får inte hamna 
i motsvarigheten till Försvarsmaktens stra-
tegiska time-out i början på seklet, genom 

att detta nu upprepas inom forskning och 
utveckling. Särskilt i en värld som kan gå 
mot ökad osäkerhet.

Slutsatsen av min analys är att utveck-
lingen i världen ger anledning till oro. 
Detta rör inte primärt militära hot, utan 
mera ekonomiskt kaos, hög arbetslös-
het och social oro. I förlängningen kan vi 
inte utesluta att detta kan leda till mellan-
statliga konflikter. För Sveriges del bör vi 
analysera utvecklingen och de långsiktiga 
konsekvenserna för svensk säkerhetspoli-
tik. Särskild fokus bör läggas på vår soli-
daritetsförklaring och hur långt vi kan för-
lita oss på andras solidaritet när vi lång-
siktigt ska dimensionera försvaret. Vi bör 
av samma skäl tillämpa en mera prövan-
de försiktighetsprincip innan vi avsäger oss 
forskning och utveckling eller när vi över-
väger att samutnyttja försvarsmateriel med 
andra länder. 

Det är bara om vår solidaritetsförkla-
ring ges ett trovärdigt innehåll som den 
kan verka krisdämpande i orostider. I detta 
ligger den säkerhetspolitiska utmaningen – 
att skapa balans mellan en obestämd soli-
daritet och faktisk egen förmåga. 

Detta förutsätter en öppen och kon-
struktiv debatt.

Författaren är viceamiral och KKrVA:s Sty-
res man. 


