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en del debattörer har frågat sig om ”det 
rysk-ukrainska kriget” betyder att rubri-
kens begrepp, som vi känner igen från den 
svenska försvarsdebatten från mitten av 
1970-talet till slutet av det kalla kriget, åter 
behöver aktualiseras. Den – när detta skrivs 

– pågående konflikten är dock speciell till 
sina förutsättningar, vilka jag ska återkom-
ma till. Låt mig istället börja med att något 
diskutera vår eget kalla krigs ”överraskan-
de-begrepp”. Det måste naturligtvis närm-
re definieras: överraskning i vilket avseen-
de, till tiden eller angreppsmetoden? 

Tidigare hade vi talat om ett angreppsfall 
benämnt kuppanfall, d v s ett angrepp som 
överraskade oss till tiden; ett angrepp från 
Sovjetunionen som startade innan vi mo-
biliserat eller kanske ens höjt beredskapen 
inom fredsorganisationens ram. Enligt vad 
jag minns försvann begreppet när regering-
en i slutet av 1960-talet övertog att definie-
ra i början så kallade dimensionerande an-
greppsfall för Försvarsmaktens studier och 
planering.1 (De kanske ansåg benämningen 
kupp alltför alarmerande.) Då jag 1986 an-
såg att ett överraskande inlett angrepp i för-

sta hand avsåg att påverka den politiska led-
ningsnivåns motståndsvilja döpte jag i det 
sena 1980-talets studie- och planeringsverk-
samhet om det till Strategiskt överfall, som 
ju i sig kan tala för överraskning till både 
tid och sätt. (För övrigt en benämning som 
Fin land senare tagit till sig).

Det som talade emot ett till tiden över-
raskande inlett angrepp var, att det rimli-
gen borde föregås av en säkerhetspolitisk 
förändring, varvid ett land som det svens-
ka med sitt värnpliktsbaserademobiliserings-
försvar borde ha höjt beredskapen. Särskilt 
sedan grundutbildningen förkortats i bör-
jan av 1970-talet samt efter hand ingrepp i 
VU 60:s repetitionsutbildningssystem också 
framtvingats av ekonomiska skäl. Det sena-
re dock i mindre utsträckning än den senas-
te moderatledda regeringen brukade påstå. 
Prioriterade förband, som brigader och lo-
kalförsvarsförband med kort mobiliseringstid, 
genomförde övningar i stort sett som vanligt, 
men naturligtvis fanns det anledning att vid 
ökad krigsrisk passa på att höja utbildnings-
nivån och särskilt samträningen av förband 
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Résumé

”Hybrid Warfare” is a name for a type of warfare which is characterized by a combination of 
traditional military units, irregular ones and some civilian types of methods for reaching a 
political goal. Some people today apply the name to the current conflict between Russia and 
Ukraine. In the article, the characteristics of this conflict are compared with how the Swedish 
Defence Forces imagined it would look like in a surprise attack during the final years of the 
Cold War. We envisioned a short period in the outbreak – called the grey zone – when it was 
difficult for the Government to decide to activate the war laws, and believed that we needed 
some special laws for such a period regarding how to use our military forces. The need for 
such laws is obviously still necessary.
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samtidigt som därigenom den omedelbara 
insatsberedskapen då höjdes.

Det fanns möjligheter till tidig 
insats även förut
Viktiga lokalförsvarsförband hade 24 tim-
mars mobiliseringstid, något som också vi-
sade sig fungera vid repetitionsövningarna, 
som enligt VU 60:s principer genomfördes 
med början på mobiliseringsplatsen. Som 
pansaröversten Hans Nilsson påtalade i 
ett brev till den moderate försvarsminis-
tern Karin Enströms försvarsberedning så 
hade en av brigadernas bataljoner i regel 
också kort mobiliseringstid och kunde re-
dan vid andra mobiliseringsdygnet vara på 
plats någonstans vid Östersjökusten, d v s 
i praktiken snabbare och totalt med stör-
re styrka än försvarsministerns så kallade 
insatsförsvar.

En annan faktor som talar emot att ett 
angrepp kommer som ”en blixt från en klar 
himmel” är att angriparen då avsäger sig för-
bekämpning av de resurser hos försvararen 
som inledningsvis kan förorsaka hans styr-
kor stora förluster, som attackflyg, örlogs-
fartyg, kustartilleri och utlagda sjöminor. 
Detta särskilt som Sverige under det kalla 
kriget hade starka ubåts- och flygvapen och 
hög insatsberedskap med fredsorganisatio-
nen inom kustartilleriet. 

Det fanns en misstänksamhet inom för-
svaret att den politiska ledningen inte skulle 
fatta ett mobiliseringsbeslut i tid. Detta bland 
annat som en följd av att man inte gjorde 
det inför det tyska angreppet på Norden den 
9 april 1940. Det var trots allt den svenska 
militärattachén i Berlin som flera dagar i för-
väg larmat om den förestående tyska opera-
tionen, som man ju inte med säkerhet kun-
de veta målet för. Till detta ska läggas sena-
re politiskt tal om att det fanns en risk i att 
man kunde provocera den stora grannens 

ledning med beredskapshöjningar. En farlig 
åsikt i en liten stat, som av andra rimligen 
aldrig kan upplevas som något hot. För att 
underlätta politiska beslut införde man där-
för olika beredskapssteg för partiell mobili-
sering: alternativet mindre, som endast om-
fattade 50 000 personer och främst var till 
för att förbereda och snabba upp en ytter-
ligare mobilisering, samt större som omfat-
tade 200 000 personer.

Det första alternativet var inte mycket 
mer än vad som kallades in vid höstens re-
petitionsövningar och påverkade inte sam-
hället i övrigt särskilt mycket. Alternativen 
kunde också med automatik (kodord) ges 
olika geografisk inriktning. De värnpliktiga 
som ingick i sådana alternativ hade särskil-
da märkningar på sina krigsplaceringsordrar, 
vilka ju tillika var biljetter på landets trafik-
medel. Inkallelsen kunde ske med post eller 
över radio. (Allmän mobilisering kunde ock-
så anbefallas med beredskapslarm på sire-
ner.) Öb hade möjlighet att larma hemvär-
net. En fortsatt Hemvärnsberedskap måste 
dock bekräftas av regeringen.

Även med fredsorganisationen
Risken för överraskande inlett angrepp 
öka  de på 1970-talet i och med att Sovjet-
unio  nen ökade antalet luftlandsättnings- 
och marininfanteriförband. De senare med 
an slut na specialförband, så kallade spets-
naz. Som en följd därav började Försvars-
mak ten öva beredskapshöjningar med freds-
organisationens resurser. Vid kodordet 
Lyst ring återkallades om så behövdes inne-
ligg ande värnpliktiga för bevakning av vik-
tiga objekt. Vid den högre formen Giv akt 
spreds fartyg och flygplan till krigsförtöj-
nings platser respektive krigsbaser och 
beman nades så långt fredspersonalen räck-
te, liksom kustartilleriets fort. Dessa hade 
stor eldkraft med den begränsade persona-
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len genom att ammunitionen fanns på 
plats och laddningen var automatiserad. 
Vid de årliga övningarna visade det sig att 
Försvarsmaktens fredsorganisation kun-
de vara stridsberedd inom 24 timmar, lik-
som att många sjöminor kunde vara utlag-
da. Den totala kapaciteten var naturligtvis 
starkt beroende av var de värnpliktiga be-
fann sig i sin grundutbildning. Under re-
petitionsutbildningsperioder kunde den å 
andra sidan vara rätt stor.

Dagens händelser i Ukraina påminner del-
vis om de hotuppfattningar vi hade under se-
nare halvan av det kalla kriget: en tidig sov-
jetisk infiltration med militära specialenheter 
för sabotage av för försvarets förande vikti-
ga delar av infrastrukturen och försvarsmed-
len samt med ett starkt psykologiskt tryck 
på den politiska ledningen. Den psykologis-
ka krigföringen har i Ukrainafallet från rysk 
sida varit skickligt genomförd och har varit 
svår att möta för den ukrainska ledningen.2 
Världens ledare har också tidvis haft svårt 
att förstå vad som egentligen händer. Putin 
kunde å sin sida räkna med att västvärl-
den inte skulle reagera med militära medel. 
Tidigare har också cyberattacker utnyttjats 
för att påverka Estlands politiska handlan-
de. En sådan användning av olika medel i 
en komplicerad blandning har – även om 
det endast är IT-inslaget som är nytt – getts 
ett nytt namn: hybridkrigföring. Som det 
snabbt visade sig var syftet från rysk sida 
detsamma som är vanligast i krig: ta terri-
torium, hittills Krim. Vi väntar på om ock-
så östra Ukraina ska ockuperas.

Vår gråzon plus cyberattacker 
är dagens hybridkrigföring
Vad ska vi ge händelserna i Ukraina för be-
teckning – är det krig? Under senare delen 
av det kalla kriget räknade vi – som beskri-
vits tidigare – med en kort period som vi 

kallade gråzonen, till sin karaktär lik den 
i Ukraina idag. Under sådana förhållanden 
kan det vara svårt för politikerna att för-
klara att landet är i krig med den innebör-
den att krigets lagstiftning träder i kraft. Vi 
upplevde det därför som besvärande på mi-
litär sida att den svenska lagstiftningen ut-
gick ifrån att det antigen var fred eller krig 
och försökte intressera politikerna för en 
lagstiftning som skulle göra det möjligt att 
använda militära enheter under en sådan 
gråzonsperiod. Men förgäves. 

Finland har intill våra dagar – hur kon-
stigt det än kan låta – haft en lagstiftning 
som ännu mer än i Sverige begränsat det 
militära försvarets användning under det vi 
kallar fred. Det har sålunda varit frivilligt 
för de anställda i det finska försvaret om de 
velat delta i vad vi kallar en incident, t ex 
en skarp ubåtsjakt. Det har till och med va-
rit förbjudet att använda värnpliktig perso-
nal i en sådan. Detta har nu ändrats, varför 
den finska flottan i framtiden kan samarbe-
ta med den svenska vid en sådan operation. 
Det är kanske dags för bägge länderna att i 
sin lagstiftning ta större hänsyn till alla de-
lar av rysk hybridkrigföring.

Som nämndes i inledningen är den rysk-
ukrainska krisen speciell till sina förutsätt-
ningar, nämligen det förhållandet att folket 
som bor i de drabbade regionerna av Ukraina 
till stor del är etniska ryssar och även till 
vardags pratar samma språk som de infil-
trerande soldaterna. Så även om universite-
tet i det dåvarande Leningrad var duktigt på 
att lära ut svenska, till och med som en sär-
präglad dialekt, till ryska agenter och speci-
alsoldater med uppgifter i vårt land, varvid 
de kunde logistiskt stödjas av en del förbe-
redda inhemska medlöpare, så hade förut-
sättningarna varit helt andra här. Stor skada 
hade emellertid kunnat åstadkommas ock-
så i vårt land under en kort gråzonsperiod 
med sabotage av för våra försvarsansträng-
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ningar viktig infrastruktur eller genom att 
slå ut viktig personal i ledningen eller t ex 
våra fåtaliga stridspiloter.

Samma förutsättningar som i delar av öst-
ra Ukraina hittar man även väster om Krim 
ända in i södra moldavien samt i delar av 
de baltiska länderna. I moldavien är folket 
dessutom internt oense om man ska ingå i 
EU eller tillhöra den ryska intressesfären.3 
Vidare står den ryska 14. armén ännu kvar 
i Transnistrien, som förklarade sig själv-
ständigt från den tidigare sovjetiska råds-
republiken moldavien då denna 1993 bli-
vit en fri stat. För att inte tala om det rys-
ka behovet av en inhemsk landförbindelse 
till Kaliningrad. Vad ska Ryssland förres-
ten ha de beställda franska landstignings-
fartygen till i Östersjömarinen? Det finns en 
del att vara orolig för i Centraleuropa och 
Östersjöbäckenet.

Vår försvarsminister säger som många 
andra politiker i Väst att ockupationen av 
Krim är ”oacceptabel”. Ledarna i Väst hop-
pas att olika politiska och ekonomiska sank-
tioner ska få Putin att ändra sig eller åtmins-
tone ge upp fortsatta ambitioner i vad han 
kallar det ryska ”intresseområdet”. Vissa 
hoppas att de ekonomiska konsekvenser-
na av sanktionerna tillsammans med de lå-
ga oljepriserna på några års sikt ska leda 
till Putinadministrationens fall. Dessvärre 
är man oense beträffande dessa sanktioner 
och ambitionen med dem inom EU:s kon-

tinentalländer. Detta beroende på ekono-
miska problem och de inrikespolitiska följ-
derna av dessa hos flera stater främst vid 
medelhavet.

För Sverige har det fått det goda med sig 
att de nordiska länderna – oavsett om de till-
hör Nato eller ej – har kommit fram till att 
de bör samarbeta mer inom försvarsområ-
det. För övrigt deltar de alla ofta i Nato:s öv-
ningar eller inbjuder de stora Natoländerna 
till sina egna övningar. Detta till en nivå som 
oroar en del av kalla krigets pensionerade 
diplomater m fl. Nu (2015-04-19) senast 31 
så kallade kulturarbetare och debattörer på 
DN. Debatt. Kan de inte se något positivt i 
att 115 flygplan, varav kanske de flesta från 
Nato, på Nordkalotten varnar Putin för att 
göra något obetänksamt i Östersjöbäckenet. 
Redan Erlander insåg att vi för vår frihet och 
fred var beroende av Nato. Att Sverige ska 
vara solidariskt med sina nordiska grannar 
är ju sedan flera år en del av vår säkerhets-
politik. Den gäller väl också de baltiska län-
derna på andra sidan Östersjön. Därför bor-
de årets svenska överenskommelse om för-
svaret ha haft högre egna ambitioner. Ifall 
den politiska ledningen skulle låta sig över-
raskas igen på det ena eller andra sättet. 

Förfartaren är general, tidigare överbefäl-
havare och ledamot av KKrVA.

1. Då benämningen dimensionerande upplev-
des ge Försvarsmakten möjligheter till alltför 
stark argumentation om kvantiteten strids-
krafter ändrades det till styrande och sist mil-
jöexempel.

2. Vi fick själva känna på deras psykologiska 
krigföringskapacitet under 1980-talets ubåts-
kränkningar, då de lyckades förvilla delar av 
den svenska kultureliten och massmedia om 

att det inte var några sovjetiska ubåtar i våra 
vatten. Senare har det till och med blivit ame-
rikanska istället, men den förvillelsen är väl 
snarast hemmagjord, utan nämnvärd inspira-
tion utifrån.

3. I Moldavien, liksom på Krim och i Balticum 
hade man förvisat delar av den inhemska be-
folkningen till Sibirien och ersatt den med 
rysk.

Noter


