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n r 1 JanUari/Mars 2017

sedan sent 1800-tal har forskare inom 
psykologi och andra områden intresserat 
sig för hur människor löser problem, fattar 
beslut och planerar. först ut var forskning 
om problemlösning, och amerikanen John 
dewey föreskrev 1910 en 6-stegsmodell för 
problemlösning enligt följande: (1) upplev en 
svårighet, (2) definiera problemet, (3) föreslå 
möjliga alternativa lösningar, (4) överväg 
alternativens innebörd, (5) testa alternativen, 
och (6) tillstyrk/avstyrk dem.1 deweys modell 
präglar än i dag den allmänna uppfattningen 
om hur problem bör hanteras.

i början av 1940-talet tillkom även mer 
renodlad forskning om beslutsfattande. 
Beslutsfattande definierades då främst som 
hur man bör ta fram och välja mellan olika 
beslutsalternativ. det vill säga, hur stegen 
3-6 i deweys modell ovan bör utföras. då 
utvecklades teorier om hur formella val mel-
lan beslutsalternativ ska göras så att utfallet 
av beslutet blir optimalt.2 Man har i detta 

sammanhang ofta talat om maximerad för-
väntad nytta som mål för beslutsfattandet.

därefter kom en period med början på 
1970-talet där lekmän (oftast manliga uni-
versitetsstuderande) studerades då de fattade 
fiktiva beslut i laboratoriemiljöer. Resultaten 
var oftast nedslående då det visade sig att 
människor i allmänhet inte följde modeller 
för rationell beslutsoptimering utan avvek på 
olika sätt.3 denna forskning ledde i sin tur till 
upptäckten av ett stort antal s k bias (bristfäl-
liga beslutsstrategier) hos beslutsfattare och 
en flora av olika publikationer som beskrev 
hur beslutsfattare borde motverka dessa.4 
Bland annat konstaterades sytematiska svå-
righeter i att hantera sannolikheter.5

Efter dewey har många liknande model-
ler för problemlösning och beslutsfattande 
föreslagits, oftast på teoretiska grunder. 
Människor i allmänhet tenderar dock att 
avvika från sådana idealmodeller, och 1984, 
efter en översikt av forskningslitteraturen på 

Hur fattar erfarna chefer beslut?
Inträdesanförande i KKrVA avd I den 7 december 2016  
av Peter Thunholm

Résumé

decision-making research involving experienced decision makers in realistic settings indicates 
that generation and parallel evaluation of decision options against common criteria rarely oc-
cur. Experience tends to lead to development of only one decision option that is subsequently 
evaluated in a mental simulation before implementation takes place, especially in situations 
with time pressure and uncertainty. Experienced decision makers tend to realize a reasonable 
decision option as part of their situation understanding and such understanding can result 
from real experience or from training. a model that describes such decision making is the 
recognition Primed decision Making (rPd-) Model. decision research indicates that under 
time pressure it may be more effective to use simplified decision strategies and some stud-
ies indicate that experienced decision makers have the ability to come up with a solution of 
good quality without formally comparing several options in parallel. in this area, however, 
more research is required in order to explore what a formal evaluation process may bring 
in terms of decision quality.
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området, konstaterade Paul nutt att: ”the 
sequence of problem definition, alternative 
generation, refinement, and selection, called 
for by nearly every theorist, seems rooted in 
rational arguments, not behavior”.6 i mitten 
av 1980-talet växte också en ny gren av den 
psykologiska beslutsforskningen fram. denna 
gren kallas Naturalistic Decision Making och 
ville främst studera erfarna beslutsfattare i 
deras naturliga beslutsmiljöer, som ofta kän-
netecknas av tidsbrist, osäkerhet, otydliga 
eller motstridiga målsättningar och allvarliga 
konsekvenser om fel beslut fattas.

forskningen har bland annat lett fram till 
en omvärderad, kompletterande syn på vad 
beslutsfattande innebär och hur beslutsfat-
tande utförs av erfarna chefer. resterande 
delar av denna artikel avser ge en samman-
fattande bild av denna forskning och redo-
visar därför en del av de mest betydelsefulla 
resultaten från naturalistisk beslutsforskning 
och ger en bild av hur erfarna yrkesutövare, 
även militära beslutsfattare, kommer fram 
till beslut i verkliga situationer. inledningsvis 
ska dock traditionell beslutsteori belysas 
lite djupare.

Den idealiserade 
beslutsprocessen
hur bör en beslutsfattare rent generellt gå 
tillväga för att fatta beslut på ett optimalt 
sätt? här är det viktigt att förstå att frågan 
egentligen inte handlar om hur man fattar 
bra, rätt eller goda beslut i någon absolut 
mening utan frågan handlar om hur man i 
en given situation fattar det mest välinfor-
merade beslutet. det handlar således om 
hur en optimal beslutsprocess bör utformas, 
inte om hur goda beslut blir till. den senare 
frågan hör mer hemma inom filosofins och 
kanske politikens domäner.

som tidigare nämnts har den traditionella 
beslutsforskningen rötter dels i deweys mo-

dell för effektiv problemlösning, dels i forsk-
ning om hur optimala val mellan beslutsal-
ternativ bör göras. frågan om hur man bör 
generera och utvärdera beslutsalternativ har 
därför länge varit en central fråga i samtida 
tillämpad beslutsforskning. för att göra en 
mycket lång historia kort kan man säga att 
den generella lösningen som erbjuds för en 
optimal beslutsprocess är att generera en 
(stor) mängd beslutsalternativ och sedan 
utvärdera dem noggrant för att till slut välja 
det alternativ som maximerar utfallet eller 
nyttan. denna maximerande beslutsprocess 
föreskriver en mentalt krävande och renodlat 
analytisk beslutsprocess.

Ett exempel på en sådan strategi i en verklig 
tillämpning får representeras av Janis och 
Mann.7 de presenterade vad de kallade en 

”ideal” beslutsmodell för beslutsmaximering 
som tillfredsställde sju empiriskt grundade 
krav, baserat på modern beslutsforskning. 
de kallade modellen Vaksamt beslutsfat-
tande. sex av dessa sju kriterier är kopp-
lade till processen att generera och utvär-
dera beslutsalternativ. Enligt modellen ska 
beslutsfattaren:8

to the best of his ability and within his in-
formation processing capabilities: 1) thor-
oughly consider a wide range of alternatives, 
2) survey the full range of objectives that 
should be fulfilled and the values implicated 
by the choice, 3) carefully weigh the costs 
and risks for both negative and positive 
consequences that could flow from each 
alternative, 4) intensively search for new 
information relevant for further evalua-
tion of the alternatives, 5) assimilate new 
information in an unbiased way, and 6) 
reexamine the positive and negative conse-
quences of all known alternatives (includ-
ing those originally viewed as unrealistic) 
before making a final choice.

i sin renaste form kräver maximeringsstrate-
gin att alla möjliga beslutsalternativ genereras, 
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detaljeras och jämförs mot gemensamma 
vägda kvalitetskriterier (beroende på hur 
viktigt varje kriterium är). dessutom ska 
sannolikheten för att ett visst utfall ska in-
träffa också användas som ett ingångsvärde 
i analysen för att ta fram det maximerande 
beslutsalternativet.9 det är dock inte denna 
renodlade form som förespråkas av t ex Janis 
och Mann utan en mer anpassad process 
som tar hänsyn till människans begränsade 
kapacitet att behandla och bearbeta infor-
mation, det som av herbert simon beskrivits 
som att människan endast kan förväntas 
vara rationell inom sina ramar, s k Bounded 
rationality.10 och som konstaterats av be-
slutsforskarna Beach och Mitchell:11 ”in ge-
neral, people in our culture regard the more 
formally analytic strategies as the ones most 
likely to yield correct decisions.”

de första två avsnitten av denna artikel 
har mycket översiktligt berört framväxten av 
forskning inom områdena problemlösning 
och beslutsfattande och även presenterat den 
traditionella beslutsforskningens syn på hur 
människor bör fatta beslut. som nämndes i 
inledningen hade denna forskning i mindre 
grad utgått ifrån hur människor utanför labo-
ratorier eller tillrättalagda beslutssituationer 
faktiskt fattade beslut inom ramen för sitt 
vardags- och yrkesliv. som så ofta är fallet 
med ny forskning började intresset för att stu-
dera yrkesutövande chefers beslutsfattande 
i Usa och intressant nog delvis som en följd 
av det omfattande reformarbete som inleddes 
i de olika vapengrenarna i den amerikanska 
försvarsmakten efter vietnamkriget.12 denna 
nya forskningsinriktning inom psykologiskt 
grundad beslutsforskning inleddes under 
första halvan av 1980-talet. forskare inom 
denna forskningsinriktning kom att kalla 
den Naturalistic decision making, och dess 
utgångspunkter och kanske viktigaste forsk-
ningsresultat beskrivs i nästa avsnitt.

Utgångspunkter för 
forskning inom naturalistiskt 
beslutsfattande
för att förstå vad som styr utformningen av 
en faktisk beslutsprocess måste man studera 
åtminstone tre olika variabler som präglar 
beslutsprocessens utformning.13 det första 
är miljön i vilken beslutet fattas, det andra 
är beslutsproblemets karaktär och det tredje 
är beslutsfattaren. i militärt beslutsfattande 
liksom i många andra verksamheter har dessa 
variabler en distinkt påverkan.

Miljön där många yrkesutövare fattar be-
slut kännetecknas ofta av tidspress därför att 
beslut tenderar att vara tidskritiska. särskilt 
gäller detta i situationer där man agerar mot 
en ”motståndare” av något slag. i militära 
sammanhang är den mänskliga, tänkande 
motståndaren regel, men även en brand eller 
ett sjukdomsförlopp utvecklas så att säga av 
sig självt och väntar inte på beslutsfattaren 
utan beslutsfattandet är även där tidskritiskt. 
Ett tidigt fattat beslut som implementeras 
kan få ett helt annat resultat än om samma 
beslut implementeras senare. tidspress upp-
står också ofta därför att beslutsfattandet 
sker inom ett organisatoriskt system där 
beslut förväntas fattas och underlag leve-
reras till andra delar av organisationen, till 
exempel i enlighet med en stabsarbetsplan. 
En annan välkänd faktor särskilt i militära 
beslutssituationer är osäkerhet som inte kan 
kvantifieras och som uppstår p g a bristande, 
felaktig eller motsägande information, men 
som också uppstår beroende på friktioner 
eller slumpfaktorer (jfr clausewitz begrepp 

”krigets dimma” och ”friktioner”). särskilt 
friktioner ger upphov till så kallad genuin 
osäkerhet som innebär att man helt enkelt 
inte kan veta eller bedöma risken för vissa 
händelser i förväg och följaktligen när ett 
beslut måste fattas.
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i militärt beslutsfattande är besluten också 
ofta av en viss karaktär. de har ofta en hög 
komplexitetsgrad, särskilt på högre lednings-
nivåer. komplexiteten uppstår dels p g a att 
det är flera system och aktörer som inter
agerar och dels därför att det inte är väl känt 
hur saker och ting hänger ihop och påverkar 
varandra, sammanhangen är komplexa, inte 
minst när det gäller vilka effekter ett visst 
agerande ger. vidare är karaktären dynamisk 
så tillvida att det oftast inte räcker med ett 
beslut för att styra en utveckling utan flera 
beslut måste fattas i en serie, kännetecknad 
av aktion – reaktion – motaktion – o s v.14 
detta förhållande medför också att det inte 
går att i förväg finna en korrekt lösning på 
beslutsproblemet, det går aldrig att i förväg 
kontrollera eller veta om ett visst beslut kom-
mer leda till att problemet löses när det gäl-
ler dynamiska beslutsproblem som uppstår 
i en interaktion med en tänkande (eller av 
andra orsaker självföränderlig) motståndare. 
dessutom karaktäriseras också militära be-
slutsproblem generellt av att konsekvenserna 
av felaktiga beslut kan bli ödesdigra. Eget och 
andras liv och egendom står ofta på spel.

Beslutsfattarens egenskaper spelar natur-
ligtvis också in för hur beslutsprocessen ut-
formas. det är individer med olika analytisk 
förmåga, olika stresstålighet och inte minst 
olika grad av erfarenhet som fattar besluten. 
forskningen har inom detta område iden-
tifierat olika individuella beslutsstilar hos 
militära beslutsfattare, stilar som påverkas 
av underliggande psykiska förmågor och 
egenskaper.15 Beslutsfattaren är dessutom 
sällan en solitär utan en del av en organisa-
tion med vissa bestämda målsättningar och 
hierarkiska mandat för beslutsfattaren, lik-
som i det militära fallet, även med formella 
beslutsmodeller som lärs ut och används 
inom organisationen.

forskning om naturalistiskt beslutsfat-
tande har i hög grad inkluderat militärt 

beslutsfattande och vid studium av natu-
ralistiskt beslutsfattande är fokus på hur 
erfarna människor, arbetande som individer 
eller i grupp, i dynamiska, osäkra och ofta 
högtempomiljöer, identifierar och värde-
rar sin situation, fattar beslut och agerar, i 
situationer där konsekvenserna av ageran-
det är meningsfullt för dem själva och för 
den större organisation i vilken de verkar.16 
hittills har forskningen fokuserat mer på 
inverkan av olika beslutssituationer och 
beslutskaraktäristika medan intresset för 
individen/beslutsfattarens egenskaper, utom 
i ett avseende, varit relativt lågt. den aspekt 
av beslutsfattaren som oftast varit i fokus är 
just erfarenhet, där man ofta kontrasterat 
lågerfarna respektive högerfarna besluts-
fattare.

I en serie av inflytelserika forskningsstudier 
som påbörjades på uppdrag av Us army i 
mitten av 1980-talet studerade gary klein 
och hans forskargrupp flera olika yrkesgrup-
pers (inklusive officerares) beslutsprocesser. 
den första av dessa studier gällde brandche-
fer, eftersom dessa relativt ofta utför ”skarp” 
verksamhet, och studiens resultat presentera-
des 1986.17 det mest överraskande resultatet 
var att nästan ingen av de brandchefer som 
följdes och intervjuades av forskarna ansåg 
att de fattade beslut, åtminstone inte i den 
mening som forskarna förstod termen be-
slutsfattande. Efter omfattade analyser kom 
dessa brandchefers beslutsbeteende när de 
ledde brandbekämpning att sammanfattas i 
en modell och i kommande avsnitt ska denna 
modell beskrivas utförligt.

Studier av verkligt 
beslutsfattande – RPD-
modellen
Professionellt beslutsfattande i yrkesutöv-
ningen (inte minst den militära) innebär 
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oftast att ett problem måste lösas innan 
man kan besluta sig för ett tillvägagångssätt. 
Beslutsfattandet innefattar således både en 
problemlösnings- och en beslutsprocess i 
psykologisk terminologi, där beslutspro-
cessen hamnar som en del i slutet av pro-
blemlösningsprocessen. Man kan säga att 
processerna tenderar att flyta ihop. Är verk-
samheten komplex följer ofta även en pla-
neringsprocess på beslutsprocessen, d v s en 
process där beslutet utvecklas i detalj och 
olika handlingar sekvenseras och synkronise-
ras tidsmässigt i en plan. detta är välbekant 
för alla med personlig erfarenhet av militärt 
beslutsfattande.

när gary klein och hans grupp började 
följa brandchefer var forskarna präglade 
av tidigare forskning om beslutsfattande 
och hur beslutsfattande brukade definieras. 
de letade alltså efter tillfällen där brand-
cheferna utvecklade olika beslutsalternativ 
och utvärderade dem innan de valde ett av 
dem, d v s fattade beslut. intervjuerna visade 
dock att de flesta brandchefer inte beskrev 
sina beslutsprocesser på detta sätt. Ett an-
nat mönster växte fram, och det var ganska 
entydigt bland de intervjuade brandcheferna. 
det kom att sammanfattas i en modell be-
nämnd ”the recognition Primed decision-
making model” eller RPD-modellen och den 
framgår av figur 1 på nästa sida.

rPd-modellen förklarar hur erfarna be-
slutsfattare utnyttjar sin inlärda förmåga att 
förstå en situation på fältet och hur denna 
förståelse, byggd på tidigare erfarenhet, le-
der fram till ett relativt snabbt fattat beslut. 
i det första steget i modellen ovan (expe-
rience the situation in a changing context) 
befinner sig beslutsfattaren på fältet och ska 
försöka förstå situationen. till exempel en 
brandchef som kommer fram till en plats 
med en brinnande byggnad, i det fall som 
klein studerade inledningsvis. den fråga 
beslutsfattaren ställer sig mer eller mindre 

medvetet är då ”är situationen bekant?” (is 
the situation familiar). om svaret på frågan är 

”ja” så innebär igenkänning (recognition) att 
fyra olika aspekter kommer till medvetande 
hos beslutsfattaren. En av dessa aspekter är 
vissa ledtrådar (cues) som gör att situationen 
kan förstås bättre. för en brandchef kan det 
t ex handla om rökens färg (som en indika-
tor om vad det är som brinner) och om var 
och hur mycket rökutveckling som sker. En 
annan aspekt som kommer till medvetande 
hos beslutsfattaren är förväntningar (expec-
tancies) om vad som borde kunna iakttas i 
en befintlig situation. t ex, om röken bara 
kommer ut under byggnadens tak så borde 
det ännu inte brinna på lägre våningar? dessa 
förväntningar kan snabbt kontrolleras ge-
nom att ytterligare information inhämtas på 
platsen. den tredje aspekten som kommer 
till medvetande är vilka målsättningar (go-
als) som är realistiska i situationen? för en 
brandchef kunde det t ex handla om huru-
vida en realistisk målsättning var att rädda 
en brinnande byggnad eller om man i stället 
endast kunde ha som målsättning att hindra 
spridning.

den fjärde aspekten av igenkänning är att 
en handling (action), d v s ett beslutsalterna-
tiv kommer till medvetande hos beslutsfat-
taren som ett resultat av att denne känner 
igen situationen. klein menar således att en 
aspekt av att förstå en situation är att också 
förstå hur den bör hanteras. den handlingen 
var hos de studerade brandcheferna en mer 
eller mindre automatisk del av själva situa-
tionsförståelsen eller igenkänningen av en 
situation. handlingen kan vara mer eller 
mindre detaljerad, och det beslutsfattaren 
gör i nästa steg är att för sin inre syn ”spela 
upp” implementeringen av handlingen i den 
konkreta situationen för att ”testa” den 
(mental simulation). om den mentala simu-
leringen ger vid handen att handlingen kom-
mer att fungera (will it work?), är beslutet 
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fattat, och beslutsfattaren sätter igång med 
att implementera beslutet. i brandchefernas 
fall genom att ge order efter hand som si-
tuationen utvecklar sig.

den stora skillnaden här gentemot den 
tidigare presenterade ideala modellen för 
beslutsfattande19 är att handlingar gene-

reras och utvärderas sekventiellt och inte 
parallellt. det framtagna handlingsalterna-
tivet jämförs inte med hjälp av kriterier mot 
andra handlingsalternativ varefter det bästa 
väljs, utan handlingsalternativ utvecklas ett 
i taget och testas i mental simulering. om 
ett sådant handlingsalternativ under den 

Figurer till P Thunholm inträdesanförande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. The Recognition-Primed Decision (RPD-) model, hämtad från Klein (1989). 
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mentala simuleringen visar sig bristfälligt 
i något avseende försöker beslutsfattaren i 
första hand att modifiera det (modify). Det 
är först om det inte går att modifiera det 
först framtagna alternativet som ett nytt 
alternativ utvecklas och testas i en ny men-
tal simulering. i modellen i figur 1 ovan 
motsvarar det svaret ”no” på frågan ”will it 
work?”detta pågår till ett rimligt alternativ 
identifierats.

vad händer enligt rPd-modellen om ingen 
igenkänning av situationen sker, d v s om be-
slutsfattaren inte tycker sig förstå situationen? 
Enligt modellen kommer beslutsfattaren inte 
vidare så att det går att se något handlings-
alternativ. i stället måste denne fortsätta att 
söka information till dess situationen blir 
begriplig och det kan kräva omvärdering 
(reassess situation). om en beslutsfattare 
inte tycker sig förstå den situation hen be-
finner sig i är det inte heller möjligt att ta 
fram (realistiska) handlingsalternativ för hur 
situationen ska hanteras. samma sak kan 
inträffa om förväntningarna (expectancies) 
inte uppfylls. detta är då en indikation på 
att den initiala igenkänningen eller förståel-
sen av situationen är felaktig och då måste 
mer information sökas och situationen om-
värderas innan ett handlingsalternativ kan 
genereras enligt rPd-modellen.

sammanfattningsvis visar rPd-modellen 
således att alternativgenerering är nära knutet 
till situationsförståelse. handlingsalternativ 
genereras som en del av igenkänning av en 
situation som varande bekant. när en in-
divid känner igen en situation så är en del 
av den förståelsen även en förståelse av hur 
situationen kan hanteras (om individen fattar 
beslut inom sitt specifika kompetensområde). 
förståelsen kan sägas vara handlingsinriktad. 
om en beslutsfattare som är erfaren inom 
sitt område hamnar i en beslutssituation som 
känns igen så förutsäger rPd-modellen att 
beslutsfattaren kan generera ett beslutsal-

ternativ som en del av igenkännandet eller 
situationsförståelsen.

i kleins första rapport20 redovisades att 
ca 80 procent av de svårare besluten som 
fattades av de studerade brandcheferna följde 
rPd-modellen. därefter så har ytterligare ett 
stort antal studier genomförts och de redovi-
sar att mellan drygt 40 procent och upp till 
90 procent av de beslut som studerats följde 
rPd-modellen.21 studierna har bl a omfattat 
olika militära beslutsfattare på olika nivåer, 
dessutom sjuksköterskor, designingenjörer, 
mariningenjörer, schackspelare, räddningsle-
dare och även idrottsutövare. att andelen av 
beslut som fattas enligt rPd-modellen enligt 
dessa studier har varierat förklaras i huvudsak 
med att de som studerats har haft olika grad 
av erfarenhet. högerfarna individer tenderar 
att i högre grad fatta igenkänningsbaserade 
beslut än lågerfarna, även om lågerfarna 
också ofta fattar sina beslut i enlighet med 
rPd-modellen. Erfarenhetsnivåerna skiljde 
sig i olika studier och spände från 3 veckor 
upp till 30 års erfarenhet och beslutsproces-
serna spände från sekundsnabba beslut till 
beslut utsträckta över dagar.

forskningen som har lett fram till och 
bekräftat RPDmodellen leder fram till flera 
frågor. En är hur utvecklingen av beslutsal-
ternativ egentligen går till? En annan är vad 
det egentligen är för skillnad mellan erfarna 
och oerfarna beslutsfattares beslutsprocesser 
och en tredje är hur det är med kvaliteten på 
dessa igenkänningsbaserade beslut? svaren 
på dessa frågor ska belysas i det följande.

Hur beslutsalternativ 
utvecklas enligt RPD-
modellen
hur utvecklande och framförallt analys av 
beslutsalternativ utförs, utan att jämföra 
ett alternativ med ett annat, har undersökts 
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inom den naturalistiska beslutsforskningen 
och denna forskning har sammanfattats lätt-
tillgängligt av gary klein.22 figur 2 är en 
senare version av rPd-modellen som tyd-
ligare belyser just hur alternativ genereras 
och utvärderas.

Som framgår av figur 2 kommer en be-
slutsfattare som befinner sig i en situation 
att söka förstå vad det är för typ av situation 
vederbörande befinner sig i. Detta görs genom 
att situationen i sig, om den faller inom ramen 
för det egna kompetensområdet, väcker eller 
genererar ledtrådar som kan kopplas ihop till 
ett mönster eller en typsituation; beslutsfat-
taren känner igen och kan identifiera vad det 
är för typ av situation denne befinner sig i. 
förståelsen av typsituationen leder i sin tur 
till att ett typiskt sätt att hantera situationen 
(typhandling) aktiveras i medvetandet.

 typhandlingen för att hantera situatio-
nen testas därefter genom att spelas upp i 
medvetandet (mental simulering) och hur 
detta går till har nog de flesta människor 
egen erfarenhet av. när människor förbe-
reder sig mentalt för någon svår eller obe-
haglig uppgift, t ex en anställningsintervju 
eller något annat tillfälle där det är viktigt 
att lyckas så gör nog många det genom att 
i medvetandet spela igenom hur man ska 
bete sig i den kommande situationen, vad 
man ska säga och vad motparten kommer 
säga och så vidare. det är det som menas 
med mental simulering. för att kunna göra 
det bygger beslutsfattaren på s k mentala 
modeller av hur verksamheten normalt ska 
eller bör fungera. t ex kan en militär chef 
ha en mental modell av hur (typ-)anfall mot 
luftlandsättning ska gå till med den egna 
förbandstypen.

Figur 2. RPD-modellen från Klein, 200423
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Ett mer vardagsnära exempel är att de 
flesta människor har en mental modell av 
vad som ingår i ett restaurangbesök eller hur 
man agerar i en kö och hur andra kan agera. 
Medvetandet kan alltså ”plocka” upp en stor 
mängd mentala modeller som hjälper till att 
vägleda handlandet. den mentala modellen 
kan vara mer eller mindre detaljerad och be-
höver inte nödvändigtvis bygga på personlig 
erfarenhet av skarp verksamhet utan kan 
också bygga på utbildning och övning. det 
är detta som kan förklara att även oerfarna 
chefer kan fatta igenkänningsbaserade beslut 
enligt rPd-modellen. En förutsättning är då 
att utbildningen och övningen är relevant 
för den verkliga situationen.

den mentala simuleringen kan i sin tur leda 
till att den tänkta typhandlingen modifieras 
innan beslutsfattaren bestämmer sig för att 
implementera den. Beslutsfattande enligt 
rPd-modellen är således inte så mycket fråga 
om att välja mellan beslutsalternativ (som är 
den traditionella definitionen av beslutsfat-
tande) utan själva beslutet handlar mer om 
att göra ett mentalt åtagande att handla på 
ett visst sätt.

Skillnader i beslutsprocessen 
beroende på erfarenhet
Är det skillnader i beslutsprocesserna mellan 
högerfarna och mindre erfarna beslutsfattare? 
detta har studerats bland annat med mili-
tära beslutsfattare i ett mindre antal studier 
men resultaten är relativt entydiga.24 dessa 
studier har handlat om beslutsfattande som 
en del av den militära planeringsprocessen, 
främst att fatta beslut i stort (motsvarande) 
om ett handlingsalternativ och man har fö-
reträdesvis studerat individuella beslutsfat-
tare. i en av studierna gjordes detta också 
med hjälp av s k ”tänka högt-metodik” som 
innebär att beslutsfattaren hela tiden sätter 
ord på sina tankar så att forskaren i realtid 

kan följa hur tanke- och arbetsprocessen 
för beslutsfattaren ser ut i detalj.25 i denna 
studie jämfördes beslutsprocesserna mellan 
tre högerfarna och tre lågerfarna officerare i 
tre olika scenarier, totalt 18 beslutstillfällen. 
resultaten visar att även om denna typ av 
beslutsfattande i princip kan förstås med 
hjälp av rPd-modellen så är processen att 
komma fram till ett beslut oftast mer kom-
plex än vad som kan framgå i en tvådimen-
sionell modell.

den mer betydande och generella skill-
naden är att det i dessa studier sällan visat 
sig att ett komplett handlingsalternativ (en 
komplett typhandling enligt figur 2) presen-
terar sig i medvetandet hos beslutsfattaren 
på det sätt som rPd-modellen tycks visa. 
handlingsalternativet växer snarare fram 
gradvis och det är mer korrekt att tala om 
handlingsfragment snarare än kompletta typ-
handlingar. dessa handlingsfragment testas 
sedan iterativt i flera mentala simuleringar 
och blir efterhand mer och mer kompletta 
ända till dess beslutsfattaren är nöjd med 
handlingsalternativet. situationsförståelsen 
växer också fram gradvis och i takt med att 
alla olika delar av situationen analyseras 
och förstås och handlingsfragmenten blir 
mer och mer kompletta.

skillnader mellan högerfarna och mindre 
erfarna beslutsfattare kan sammanfattas så 
att högerfarna beslutsfattare tenderar att 
ha en snabbare beslutsprocess totalt sett. 
Balansen mellan olika aktiviteter i beslutspro-
cessen är också en annan än hos lågerfarna. 
de högerfarna tenderar att ägna relativt sett 
mer tid åt att analysera situationen, de gene-
rerar färre beslutsalternativ och analyserar 
dessa alternativ mindre än vad lågerfarna 
gör. högerfarna har också rikare mentala 
modeller (större detaljrikedom) och bättre 
särskiljningsförmåga avseende typsituatio-
ner vilket innebär att de har större förmåga 
att se vad som är speciellt i en situation. de 
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har också bättre förmåga att analysera en 
situation också utifrån vad som inte finns 
i situationen och de ställer sig fler kritiska 
frågor om en situation än vad lågerfarna gör. 
de högerfarna tenderar också att i högre 
grad basera sitt slutliga beslut på utfallet av 
de kritiska frågorna.

sammanfattningsvis förefaller det vara 
så att erfarenhet påverkar beslutsprocessen 
så att den erfarne får större förståelse för 
hur olikheter i en situation påverkar hur 
situationen kan hanteras. den erfarna be-
slutsfattaren ägnar därför relativt sett mer 
tid än den oerfarna till att förstå detaljer-
na i situationen och när detta är klargjort 
tycks det leda till att en lösning (ett beslut) 
kan fattas snabbare och med mindre grad 
av överväganden kring andra möjliga lös-
ningar. En viktig fråga är då, är denna typ 
av igenkänningsbaserade beslut som bygger 
på erfarenhet och mental simulering som 
utvärdering av god kvalitet?

Beslutskvalitet vid 
igenkänningsbaserat 
beslutsfattande
Beslutskvalitet kan diskuteras på många sätt. 
den centrala frågan som bör ställas i relation 
till igenkänningsbaserat beslutsfattande en-
ligt rPd-modellen är dock huruvida erfarna 
beslutsfattares först framtagna alternativ 
är bättre, eller åtminstone lika bra som se-
nare genererade alternativ? Tyvärr finns inte 
särskilt mycket forskning om denna fråga. 
resultatet från tillgängliga studier indikerar 
dock att erfarna beslutsfattare inte genererar 
beslutsalternativ slumpmässigt utan att det 
första alternativet ofta är av god kvalitet.26 
forskning inom olika områden ger dock lite 
olika resultat. när det gäller stöd för tanken 
om att det är bra för en beslutsfattare att 
generera flera lösningsalternativ för att hitta 

en bra lösning så finns detta stöd i en del av 
forskningen om problemlösning27 och om 
kreativitet.28

denna forskning har bl a visat att det 
först genererade alternativet inte alltid är det 
bästa. de insiktsfulla alternativen tenderade 
i dessa studier att endast produceras av ett 
fåtal individer och tillkomma ganska sent i 
alternativgenereringsprocessen. denna forsk-
ning har dock främst involverat av forskaren 
konstruerade problem som har en identifier-
bar formellt korrekt lösning, problem som 
inte är tidskritiska och som löses av lekmän 
som alltså inte löser problem inom det egna 
expertområdet.

Det finns dock en annan typ av studier 
som går ut på att man jämför experters och 
novisers beslutsfattande mot s k enkla lin-
jära regressionsmodeller.29 det är modeller 
som är konstruerade att matematiskt, i en 
ekvation, väga ihop olika utgångsvärden i 
en beslutssituation. dessa studier har oftast 
nedslående resultat såtillvida att både exper-
ter och noviser har svårt att fatta lika bra 
beslut som de som resulterar ur den linjära 
regressionsmodellen. detta trots att den lin-
jära regressionsmodellen oftast konstruerats 
med hjälp av experterna själva. Experterna 
brukar dock oftast fatta bättre beslut än 
noviserna i dessa studier.

En anledning som föreslagits är att såväl 
experter som noviser inte är tillräckligt bra 
på att väga ihop all tillgänglig information på 
ett optimalt kompensatoriskt sätt och därför 
bryr sig för mycket om detaljer i förhållande 
till helhetsbilden. dessutom är människor 
i allmänhet inte så bra på att väga in san-
nolikheter vid beslutsfattande.30 En annan 
anledning är troligtvis att många av dessa 
studier gjorts inom områden där det inte 
finns så mycket beprövad erfarenhet, eller 
beprövad expertis, som till exempel inom ak-
tiehandel. det är som bekant oftast omöjligt 
att säkert förutsäga upp- och nedgångar i 
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aktiemarknaden och än svårare att förutsäga 
kursutvecklingen av enskilda aktier.

En annan viktig utgångspunkt för att dis-
kutera beslutskvalitet är vilken typ av resultat 
beslutsfattaren är ute efter? Är man ute efter 
att hitta det allra bästa beslutsalternativet 
i en objektiv mening, eller är man ute efter 
att hitta ett tillräckligt bra alternativ? vid 
tidskritiskt beslutsfattande är ofta tidpunkten 
då ett beslut implementeras en mycket viktig 
kvalitetsfaktor, och som generalen george 
Patton lär ha sagt: ”a good plan violently 
executed now is better than a perfect plan 
next week.”

att nöja sig med att försöka fatta ett till-
räckligt bra beslut har av herbert simon 
kallats för satisfiering31 och har visat sig 
vanligt och dessutom jämförelsevis effektivt 
gentemot mer beslutsmaximerande strategier 
då beslutsfattaren agerar under tidspress.32 
rPd-modellen har stora likheter med simons 
satisfieringsstrategi såtillvida att de besluts-
fattare som studerades av gary klein var ute 
efter att hitta en användbar lösning, vilket i 
den tidigare redovisade figur 1 symbolise-
ras av frågan som ställs under den mentala 
simuleringen: ”Will it work?” i många situa-
tioner torde det vara suboptimalt att försöka 
analysera sig fram till en bästa lösning utan 
att ta hänsyn till tiden.

sammanfattningsvis, vad kan sägas när 
det gäller beslutskvalitet i den typ av verkligt 
beslutsfattande utfört av erfarna beslutsfat-
tare som denna artikel handlar om? för 
det första ger forskningen en splittrad bild 
av beslutsfattares förmåga att fatta beslut 
av god kvalitet. Många av dessa studier är 
dock av mindre relevans i naturliga miljöer 
eftersom dessa studier ofta utförts i artifi-
ciella laboratoriemiljöer, med konstruerade 
beslutsproblem som, utan att vara tidskri-
tiska, ska lösas av lekmän. Även om man 
tar hänsyn till detta finns det dock vissa 
svagheter, bl a när det gäller människors 

förmåga att väga ihop mycket information 
och ta hänsyn till sannolikheter som troligen 
påverkar även erfarna beslutsfattare inom 
deras egna kompetensområden.

det fåtal studier som gjorts för att bedöma 
kvalitet i tidigt genererade beslutsalternativ 
indikerar dock att erfarna beslutsfattare inte 
genererar alternativen slumpmässigt utan det 
första alternativet håller ofta god kvalitet 
när detta bedöms av experter inom området. 
Dessutom finns det stöd för att denna typ 
av satisfierande beslutsfattande som RPD
modellen representerar kan vara jämförel-
sevis mycket effektivt under tidspress. En 
förutsättning för kvalitet i beslutsfattandet 
är dock att det går att lära sig av erfaren-
het. om området är för komplext eller styrt 
av slumpfaktorer (tänk t ex aktiekursut-
veckling) så är det inte möjligt att utveckla 
någon egentlig beprövad erfarenhet och då 
finns inte heller någon verklig igenkänning 
att lägga till grund för igenkänningsbaserat 
beslutsfattande.

Varför är igenkänningsbaserat 
beslutsfattande vanligt hos 
erfarna chefer?
deskriptiva studier av militärt beslutsfattande 
(och även studier av planering) har under 
den senaste 20-årsperioden gett näring åt 
kritiker av de formella militära besluts- och 
planeringsmodeller som föreskriver parallell 
alternativgenerering och formell utvärdering 
av alternativ före beslut. flera studier har 
visat att den formella beslutsmetodiken säl-
lan följs av vare sig individuella militära 
beslutsfattare33 eller staber.34 orsakerna 
till detta återfinns inom tre olika om råden. 
för det första anger många av de militära 
beslutsfattare som deltagit i studierna att 
traditionell metodik är för tidskrävande, 
och därför sällan är användbar i verkliga 
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situa tioner, vilka nästan alltid kännetecknas 
av någon form av tidspress. detta är dock 
inget nytt, och flera traditionella militära 
metodbeskrivningar innehåller i dag anvis-
ningar för hur processen kan anpassas till 
tidspress. dessa anpassade modeller fram-
ställs dock i regel som en slags nödlösningar, 
att använda eftersom tiden inte räcker till 
för den ordinarie processen.

Ett annat skäl till att traditionell militär 
besluts- och planeringsmetodik inte används 
har angetts vara att det stegvisa sätt som 
föreskrivs för att ta sig igenom beslutspro-
cessen inte är tillämpbart i verkliga situatio-
ner.35 redan tidiga studier av problemlösning 
av den typ av komplexa problem som den 
militära besluts- och planeringsprocessen 
hanterar, visade att människor inte går från 
ett avslutat steg till ett annat. Problemlösare 
som löser komplexa problem måste iterera 
mellan dels målet, uttryckt genom uppgif-
ten, dels utgångsvärdena eller de rådande 
förhållandena, för att komma fram till en 
lösning.36 Planeringsprocessen måste alltså 
inne hålla iterationer mellan uppgiftens inne-
börd (det första steget) och övriga steg till 
dess en lösning föreligger. denna kritik kan 
förefalla väl teoretisk, men förklarar ändå 
varför militära beslutsfattare sällan beter 
sig i enlighet med de militära besluts- och 
planeringsmodellerna.

Ett tredje skäl till att traditionell militär 
besluts- och planeringsmetodik inte används 
kan vara att några av dess centrala steg inte 
ger det mervärde som skulle motivera dessa 
stegs genomförande. det gäller metoden att 
generera, men framför allt att analytiskt ut-
värdera, flera olika beslutsalternativ. En möj-
lig förklaring till varför detta sällan används i 
verkligheten är att denna är dynamisk och att 
ett i förväg identifierbart rätt alternativ där-
för inte kan hittas.37 anledningen till att det 
inte går är att den sekvens av handlingar som 
krävs för att fullständigt specificera vad som 

måste göras för att lösa en given uppgift inte 
kan beskrivas i förväg. handlingssekvensen 
måste bl a bero på vad motståndaren vidtar 
för motåtgärder. inledningen kan planeras 
i detalj, men inte det som kommer efter en 
första stridskontakt med huvudstyrkan. att 
försöka specificera alternativ som sträcker 
sig från början till slut av ett givet uppdrag 
är därför meningslöst. Just detta föreskrivs 
dock i traditionella militära besluts- och 
planeringsmanualer.38

dessutom går det inte att jämföra framtag-
na alternativ annat än subjektivt. detta beror 
främst på att det inte är möjligt att kvantifiera 
den osäkerhet som ingår i varje militär plan. 
innebörden av detta är att beslutsfattaren är 
utlämnad åt subjektiv värdering när det gäl-
ler att komma fram till vilket alternativ som 
är bäst. denna subjektiva värdering, som 
inte nöd vändigtvis är bristfällig, kommer 
ofta till uttryck genom att beslutsfattaren, 
baserat på tidig are erfarenheter från insatser, 
övningar eller utbildning, redan under analys 
av uppdraget eller av situationsfaktorerna 
tycker sig veta/känna hur alternativet ska 
se ut. den analytiska alternativjämförande 
processen som traditionell planeringsmetodik 
föreskriver känns ofta meningslös, eftersom 
den egentligen inte har något att tillföra 
utöver subjektiv värdering.39

observera att denna kritik inte ska ses som 
ett underkännande av traditionell militär be-
sluts- och planerings metodik. den är i stället 
en förklaring till det som observerats i flera 
studier, nämligen att traditionell metodik 
sällan används precis så som manualerna 
föreskriver. Föreskriften att ta fram flera 
olika alternativ och utvärdera dem kan vara 
ett bra sätt att skaffa sig kunskap om situa-
tionen och även en hjälp att komma fram 
till ett alternativ, om tiden att göra det finns 
tillgänglig. Målsättningen är då inte att hitta 
ett optimalt alternativ utan att lära sig mer 
eller förbereda sig för en framtida händelse-
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utveckling. detta kan vara särskilt värdefullt 
om planen är sammansatt av många olika 
element, d v s svåröverskådlig och komplex. 
En annan anledning att ta fram flera alter-
nativ är naturligtvis om de inledande stegen 
av beslutsprocessen inte leder fram till en 
preferens för ett visst handlings alternativ, 
utan flera alternativ känns jämbördiga. I 
verkliga situationer (då inte beslutsfattaren 
är tvingad att följa en beslutsmanual) tycks 
det dock vara så att parallell utvärdering av 
flera alternativ gentemot gemensamma kri-
terier, före beslut, främst förekommer när 
alternativen finns naturligt från början.

Sammanfattning
traditionell beslutsmetodik bygger på tidig 
forskning om hur problemlösning och opti-
mala val av beslutsalternativ bör gå till. i sin 
renaste form kräver denna beslutsmodell att 
alla möjliga beslutsalternativ genereras, de-
taljeras och jämförs mot gemensamma vägda 
kvalitetskriterier. dessutom ska sannolikhe-
ten för att ett visst utfall ska inträffa också 
användas som ett ingångsvärde i analysen för 
att ta fram det optimala beslutsalternativet. 
Moderna tillämpningar av traditionell be-
slutsmetodik ställer dock inte lika höga krav 
på beslutsfattaren men föreskriver ändå en 
samvetsgrann och renodlat analytisk besluts-
process där flera beslutsalternativ genereras 
och utvärderas mot gemensamma kriterier 
innan det bästa alternativet väljs.

de senaste 30 årens psykologiska forsk-
ning om hur erfarna beslutsfattare går tillväga 
i verkliga situationer ger dock inte mycket 
stöd för att den traditionella beslutsmeto-
diken används. Erfarna chefer som ställs 
inför ett problem inom ramen för sin yr-
kesutövning tenderar i stället att använda 
förenklade beslutsmetoder. En sådan metod 
som fått mycket stöd i forskningslitteraturen 
bygger på beslutsfattarens erfarenhet och 

förmåga att känna igen en situation som 
typisk. En del av att förstå en situation är 
också att förstå hur situationen kan hanteras. 
Erfarna beslutsfattare tenderar att inse ett 
rimligt beslutsalternativ som en del av sin 
situationsförståelse. de testar därefter alter-
nativet för sig själva i en mental simulering 
för att avgöra om det kommer att fungera. 
om så är fallet tenderar beslutsfattaren att 
gå direkt till implementering av beslutet utan 
att utveckla andra alternativ att jämföra med. 
om problemet, och beslutet, är komplext 
kan det kräva flera iterationer av utveckling 
och mentala simuleringar innan ett komplett 
beslutsalternativ har utvecklats.

de vanligaste skälen som brukar anges 
för att använda denna förenklade besluts-
metodik är dels att det inte finns tid att följa 
den traditionella beslutsmetodiken efter-
som implementeringen av ett beslut ofta är 
tidskritisk, dels att verklighetens osäkerhet 
och dynamik gör det svårt eller omöjligt 
att tillämpa formell analys av alternativen. 
Beslutsforskningen ger visst stöd för att det 
vid tidspress kan vara mer effektivt att an-
vända förenklade beslutsstrategier och att det 
dessutom finns anledning att anta att erfarna 
beslutsfattare har förmåga att komma fram 
till lösningar av god kvalitet utan att generera 
och formellt utvärdera flera beslutsalternativ 
parallellt. inom detta område skulle det dock 
behövas mer forskning för att utröna vad en 
formell utvärderingsprocess eventuellt kan 
tillföra kvalitetsmässigt. det är väl bekant 
att människan som beslutsfattare inte alltid 
kommer fram till bra beslut, men frågan är 
kanske om det generellt sätt blir bättre av 
att generera och utvärdera flera olika be-
slutsalternativ?

författaren är överstelöjtnant, professor 
och tjänstgör vid försvarshögskolan samt 
är ledamot av kkrva.
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utvecklingen i mellanöstern och asien 
präglas av ekonomisk och politisk maktför-
skjutning. staterna manövrerar för att på 
bästa sätt gynna sina nationella intressen 
med vetskapen om att det råder stor osäker-
het om hur framtiden kommer att gestalta 
sig. Befintliga konflikter mellan länder för-
stärks i många fall samtidigt som minnen av 
grannstaters historiska oförätter påverkar 
hotbedömningar. Misstro och rivalitet ka-
raktäriserar många mellanstatliga relationer. 
samtidigt pågår en snabb försvarsteknologisk 
utveckling som gör det framtida säkerhets-
läget ännu svårare att förutse. det militära 
verktyget tillmäts stor vikt, och alla stormak-
ter förberedelser sig för att kunna utkämpa 
högintensiva mellanstatliga konflikter.

Samtidigt är flera av regionernas stormak-
ter direkt eller indirekt inblandade i blodiga 

och svårvunna lågintensiva krig. i några 
länder, såsom Pakistan och turkiet, utkäm-
pas inbördeskrig mot delar av befolkningen 
som våldsamt ifrågasätter rådande samhälls-
system eller vill uppnå självständighet och 
skapa egna statsbildningar. flera stater har 
under det senaste årtiondet kollapsat som 
en följd av interna uppror. inbördeskrigen 
utkämpas inte bara mellan fraktioner i res-
pektive land. grannstater, regionala- och 
globala stormakter strider i flera av dem 
med motivet att transnationella terrorister 
och grova kriminella organisationer måste 
bekämpas. samtidigt agerar de för att be-
fästa eller stärka sitt eget inflytande och 
makt. Extern inblandning i syrien-, irak-, 
afghanistan- och Yemenkrigen är exempel 
på detta.

Strategiskt starka och samtidigt sköra
Dilemman, krigföring och krigsförberedelser i Asien och 
Mellanöstern

Inträdesanförande i KKrVA Avd VI den 14 september 2016 av 
John Rydqvist

Résumé

in asia and the Middle East the rapid global power realignment and the uncertainty it brings 
pushes states to hedge militarily. this reinforces local and regional competition as well as 
existing conflict. Strategic development in several countries emphasizes stronger regular ar-
mies but also the increased use of irregular and proxy forces to further their national interests 
and take advantage of a world and neighborhood in transition. it seems that several levels 
of conflict and several different sorts of warfare are being employed by states and therefore 
conventional, irregular and unconventional warfare is becoming more closely coupled. in 
Pakistan all these trends are evident, including the nuclear dimension. this makes for a dan-
gerous situation as deterrence becomes increasingly more difficult to calculate and manage. 
if the Pakistan example is indicative, nuclear proliferation will not mean less war, but might 
mean more limited ones if escalation can be controlled. in the situation Pakistan and india 
are in this is a big if. Passion amongst citizens, militants and guerillas in several countries of 
the regions is likely to mean ongoing wars will be more violent and more difficult to end. 
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Pakistan är ett av de länder där alla de 
konfliktnivåer som beskrivs ovan påverkar 
säkerheten och hotbilden. kinas rivalitet 
med Usa leder till att indien rustar för att 
möta hotet. Pakistan måste i sin tur rusta 
vidare för att hålla takt med indien. På den 
västra gränsen skapar afghanistankriget ut-
maningar och påverkar samtidigt den interna 
säkerheten. Marginaliserade och missnöjda 
grupper i bergsområdena på gränsen till 
afghanistan eller med sitt ursprung i religiösa 
samfund utmanar samhällsordningen med 
våldsamma metoder. En befrielserörelse i 
sydväst strider för att skapa ett självständigt 
Baluchistan. Pakistans begränsade resurser 
gör att statsmakten ser små möjligheter att 
möta alla hot landet står inför med konven-
tionell militär förmåga. 

artikeln tar Pakistan som exempel för att 
diskutera frågor om krigsförberedelser och 
framtida krig. vilka prioriteringar gör stater 
i sin strategiska planering och hur hanteras 
behovet av att kunna möta ett brett spektrum 
av hot, från terrorism till regional kärnva-
penbalans? vilken roll kommer militär makt 
att tillmätas i framtiden och hur interagerar 
och påverkar olika konfliktnivåer varandra 
idag? går det att skapa en avskräckande 
tröskelförmåga som bibehåller fred? Även 
om exemplet är unikt så ger det också viss 
insikt om strategiska dilemman som flera 
länder än Pakistan står inför. 

den första delen, utgångspunkter, ger en 
översikt av hur mellanstatliga respektive 
irreguljära krig har studerats inom krigs-
vetenskapen och hur säkerhetsläget i asien 
och Mellanöstern relaterar till olika typer av 
konflikter och konfliktnivåerna idag. Dagens 
osäkra och snabbt föränderliga situation 
leder till en närmare koppling mellan de 
olika konfliktnivåerna när aktörer på olika 
nivåer försöker främja sina intressen och 
är beredda att ta chansen att använda våld 
för att göra det. den andra delen diskuterar 

Pakistans säkerhetspolitiska situation och 
hur den försvarspolitiska balansen mellan 
att bygga förmåga mot indien och andra 
slags hot hanteras idag. 

slutsatsen är att även om Pakistan till 
synes har frångått sitt ensidiga fokus på det 
indiska hotet kompenserar försvarsmakten 
genom att bygga en diversifierad arsenal av 
kärnvapen, inklusive substrategiska vapen 
ämnade för slagfältsbruk. det går inte heller 
att slå fast att landet övergivit strategin att ta 
stöd av och stödja irreguljära och militanta 
grupper i kampen mot indien och för att 
säkra sin maktposition gentemot afghanistan. 
det leder till en allt mer komplex strategisk 
situation som är svårare att förutse och be-
räkna. avskräcknings- och tröskeldynamik 
undermineras av den komplexa situationen. 
krig blir svårare att undvika och svårare att 
avsluta, trots kärnvapenspridning. 

Staten och multipla 
konfliktnivåer
den komplexa och mångdimensionella sä-
kerhetspolitiska situation som många länder 
i Asien och Mellanöstern befinner sig är unik. 
Men fenomenet, att stå inför flera samtidiga 
säkerhetshot från både stater och icke-statliga 
aktörer, är inget nytt. redan långt tillbaka 
i tiden hade makthavare och stater ställts 
inför utmaningen att kväsa uppror och föra 
lågintensiva krig samtidigt som de byggde 
förmåga att strida mot jämnstarka statsbild-
ningar. Under napoleons fälttåg i spanien 
mötte den franska hären motstånd från ge-
rillaförband som sökte störa och försvåra 
fälttåget utan att bjuda till slag. 

revolutionära teorier om hur kampen 
mot en överhet skulle föras utifrån ett under-
läge utvecklades av bland annat Marx och 
Engels. kolonial erövring av nationer och 
underkastelse av folk utanför Europas sys-
selsatte många av Europas stater och förde 
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med sig begränsade och irreguljära krig. 
det amerikanska inbördeskriget visade att 
revolutioner kunde anta samma former som 
mellanstatliga krig och att storkrig inte alltid 
kunde avgöras genom en serie avgörande slag 
när fienden inte accepterade förlust.1

Men trots att olika former av irreguljär 
krigföring och begränsade krig både var kän-
da och hade sysselsatt politiska och militära 
tjänstemän ända sedan 1800-talets början, 
så spelade de en underordnad roll när det 
gällde den militärpolitiska utvecklingen och 
framväxten av krigsvetenskap.2 avgörande 
skäl till detta var napoleonkrigen och de 
militära liksom politiska omvälvningar de 
medförde i Europa. flera tänkare tog kriget 
som utgångspunkt för studier, varav den mest 
inflytelserika är Carl von Clausewitz och hans 
bok Om kriget.3 i boken skapar clausewitz 
ett teoretiskt ramverk för hur krig ska förstås 
med napoleonkrigen som främsta källa. att 

”kriget är en förlängning av politiken med 
andra medel” är hans kanske mest använda 
diktum och ett som använts av generationer 
av militärer och politiker.4 

Men det som gjort clausewitz teorier så 
långlivade och framgångsrika är snarare den 

”märkliga treenighet” och samspelet de tre 
elementen emellan som förklarar hur krig 
kommer till och förs.5 först det råa och pas-
sionerade våld som clausewitz kopplar till 
ett lands befolkning och som är avgörande 
för hur krig kan föras. sen slumpen och 
sannolikheternas och tillfälligheternas spel 
som clausewitz relaterar till hären och själva 
krigshandlingarnas dynamik, vilket alltid gör 
kriget till ett vågspel. sist att krigets roll som 
rationellt instrument, underordnat ett högre 
politiskt syfte som ”endast hör hemma hos 
regeringar”.6 

de segrande regimerna både fruktade och 
tog intryck av den franska revolutionens idéer 
om avskaffandet av envälde och napoleons 
utnyttjande av en folkarmé för sina fälttåg. 

den gamla eliten sökte konsolidera och säkra 
sina länder mot yttre aggression samtidigt 
som en långsam förvandling mot national-
stater pågick. Eftersom det förra stora kriget 
fortsatte att vara en referenspunkt tog för-
svarsmakter och statsledningar fasta på de 
delar av krigsteorin som kunde förklara hur 
kompromisslös seger kunde uppnås mot en 
annan stat genom ett dekapiterande fälttåg. 
resultatet blev att både teoretiskt och prak-
tiskt fokus under stora delar av 1800-talet 
kom att ligga på förberedelser för storkrig 
mellan de framväxande nationalstaterna i 
Europa, inte på hur olika krigsnivåer och 
typer av krig relaterade till varandra påver-
kade frågan om krig och fred.7

i och med världskrigen och stormakternas 
kamp om vilket maktförhållande och vilken 
världsordning som skulle råda förblev fokus 
i allt väsentligt på mellanstatliga konflikter 
och krig.

tillkomsten av kärnvapen och den fördju-
pade stormaktskonflikten mellan USA och 
sovjetunionen förändrades de säkerhetspo-
litiska och militära förutsättningarna på ett 
avgörande sätt. frågan blev om mellanstat-
liga krig alls skulle kunna utkämpas mer. 
Erfarenheten från de senaste storkrigen vara 
att det var svårt att förhindra konflikteska-
lation. i takt med att förmågan att förinta 
motståndaren utvecklades i båda läger, blev 
den clausewitziska rationaliteten för att föra 
krig allt svårare att argumentera för. vilka 
politiska mål kunde uppnås genom att för-
inta och i sin tur förintas av motståndaren? 
Det gjordes flera försök att utveckla koncept 
för hur begränsade kärnvapenkrig skulle 
utkämpas, men ingen av dem var i längden 
övertygande. det blev också allt svårare för 
försvarsplanerare att utmejsla scenarier för 
hur direkt konventionellt krig mellan nato 
och sovjetunionen skulle kunna föras utan 
att det eskalerade till ett nukleärt förintelse-
krig. i ljuset av dessa dilemman kom den 
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strategiska utvecklingen i stor utsträckning 
att kretsa kring hur motståndaren skulle 
kunna avskräckas från att inleda krig.

i skuggan av supermakternas kärnva-
penkapprustning blossade flera koloniala 
konflikter och frihetskamper åter upp ef-
ter 1945. nya länder skapades och därmed 
också ny maktdynamiska förhållanden som 
snart blev av intresse för de två blocken att 
utnyttja och lägga sig i. i många av de inbör-
des- och revolutionära krig som utkämpades 
agerade stormaktsblocken via ombud utan 
att själva sätta in reguljära trupper. Men 
snart efter krigsslutet 1945 uppstod kon-
flikter som inte bara begränsades till lokala 
stridande parter.

kriget i korea var den första kalla krigs-
konflikten där stormakter satte in betydande 
mängder trupper för att direkt utkämpa stri-
der i en lokal konflikt. Från början gällde kri-
get herraväldet och den politiska kontrollen 
över korea-halvön, således ett inbördeskrig. 
Men blockmotsättningen och de koreanska 
parternas politiska hemvist gjorde också 
kriget till en fråga om att hindra respektive 
främja utbredningen av sovjetblockets intres-
sesfär.8 koreakriget gav ett första exempel på 
att kärnvapeninnehav, tvärtemot vad många 
militära kännare spått, inte skulle komma att 
göra markkrig överflödigt.9 krigsförloppet 
visade också att en tekniskt underlägsen 
styrka (den nordkoreanska/kinesiska) också 
i ett konventionellt krig kunde ha stor nytta 
av irreguljära gerillaförband. 

Även om det var tidigt i den nukleära eran 
(sovjetunionen hade gjort sitt första kärnva-
penprov 1949 året innan koreakriget bröt 
ut och hade inte byggt upp någon nämnvärd 
arsenal – Usa hade fortfarande överlägsen-
het) så gav koreakriget en första indikation 
om att större krig i den nukleära eran kan-
ske ändå skulle kunna förbli begränsat. för 
general Macarthur, som såg sig bakbunden 
av politiker som vägrade ge tillstånd för 

allierade operationer mot kinesiskt terri-
torium norr om Yalufloden, var krigets 
politiska begränsningar själva problemet 
och anledningen till att seger inte kunde nås. 
för truman-administrationen som politiskt 
styrde kriget var begränsningen sättet att 
hindra eskalation till globalt storkrig.10

Stormaktskonflikten dominerade mycket 
av det som hände men det fanns också platser 
bortom järnridåns frontlinjer där intensiva 
konventionella krig mellan stater kunde föras. 
den pakistansk-indiska-kinesiska gränsen 
och Mellanöstern var särskilt framträdande, 
vilket kom att påverka dessa länders syn på 
krig och strategi.11 i dessa områden utkäm-
pades från senare delen av 1950-talet det 
indisk-kinesiska kriget 1962, de två indisk-
pakistanska krigen 1965 och 1971, flera 
krig mellan israel och dess grannar samt 
det stora iran-iraq-kriget 1980–88 för att 
nämna några av de viktigare. gemensamma 
nämnare i alla dessa konflikter var att kon-
fliktparterna i de flesta fall inte på samma 
sätt som korea- och vietnamkrigen var nära 
sammanflätade med stormaktskonflikten 
och att hot om användande av kärnvapen 
antingen inte fanns eller, i fallet israel, var 
nedtonat.

samtidigt fortsatte trenden med lokala 
krig som stormakterna var direkt inblandade 
i, vilket visade att de som trott att det kon-
ventionella krigets dagar var förbi hade fel. 
Begränsningen visade sig vara att stormak-
terna inte kunde slåss direkt mot varandra i 
krigsskådeplatser som utgjorde geografiska 
kärnområden, såsom Europa. Detta fick i 
första hand till praktiska konsekvenser. för 
de militära ledarna handlade det praktiska 
frågorna om hur krigen skulle föras och 
vilka krigsmål som skulle leda till ”seger”, 
d v s att de politiska målen uppnåddes. för 
de ledande politikerna var frågan vilken roll 
dessa begränsade krig spelade i den större 
östvästkonflikten och vilka politiska ambi-
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tioner och mål som kriget skulle utkämpas 
för. Problemet var att stormakterna i många 
av dessa konflikter, till trots för sin överläg-
senhet, inte segrade. Usa:s krig i vietnam 
utgjorde en vattendelare. koreakriget hade 
inte lett till definitivt nederlag, det hade bara 
inte vunnits. Men i vietnam tvingades Usa 
efter många år av krig till slut att retirera och 
erkänna sig besegrat. det ledde till att studier 
av irreguljära krig tog fart på allvar.

Begränsade krig, revolutionär 
kamp, uppror och terrorism
henry kissinger sammanfattade problemet 
med korea och vietnamkriget i en av sina 
skrifter. han skrev:

vi gick in i korea-kriget för att vi var rädda 
att om vi inte gjorde det så skulle det skapa 
en mycket mer allvarlig och farlig situation 
i Europa i en nära framtid. Men vår ovilja 
att utkämpa ett totalt krig i Europa gjorde 
att vi inte var beredda att ta de risker som 
behövdes för att segra i korea. tio år se-
nare ställdes vi inför samma dilemma i 
vietnam. Återigen blev vi indragna för att 
vi ansåg att kriget i indokina var en del av 
en världsomspännande kommunistisk stra-
tegi. Återigen sökte vi begränsa de risker 
vi tog eftersom den globala utmaning som 
indokina utgjorde en del av, också gjorde 
det perifera vietnam till en mindre tillta-
lande plats för en uppgörelse.12

för kissinger liksom för Macarthur var 
bristen på framgång i stor utsträckning be-
roende av att Usa hade begränsat sig självt. 
det var politisk-militära begränsningar som 
de båda kopplade till den övergripande stra-
tegiska situation som Usa befann sig i. att 
eskalera kriget bortom Yalu eller att invadera 
nordvietnam och besegra den stat som Usa 
egentligen förde krig mot, hade kunnat leda 
till att utgången blev seger för Usa. dessa 
analyser baserades i stor utsträckning på 

en uppfattning om kriget som ett politiskt 
verktyg i den mening clausewitz och hans 
efterföljare hade menat. 

Men det fanns andra tänkare som såg på 
denna typ av krig på ett annat sätt, oavsett 
om det gällde krig mot en stormakt eller 
ett revolutionärt inbördeskrig. Med sin er-
farenhet från den kommunistiska revolu-
tionskampen i kina skrev Mao Zedong om 
hur ett irreguljärt krig skulle föras.13 Mao 
omfamnade clausewitz’ centrala idé om att 
kriget förs för politiska syften. han slog fast 
att ”gerillatrupperna måste ha en ingående 
förståelse för de politiska mål som kampen 
förs för”.14 Men han tog också fasta på några 
av de idéer som clausewitz hade skrivit om 
men som inte uppmärksammats i lika stor 
utsträckning. 

relationen mellan armén och folket var 
av avgörande vikt för Mao. det var folkets 
stöd som gjorde att en partisanarmé kunde 
utkämpa kriget mot en övermakt. folket, 
menade han, kan liknas vid vatten och par-
tisanerna vid fiskar. Fisken kan inte leva utan 
vatten. hade armén folkets stöd kunde de 
operera i fiendekontrollerat område och där-
med under valda delar av kriget åsidosätta 
en av de viktigaste principerna i reguljär 
krigföring, territoriell kontroll. när en geril-
laarmé behövde kunde den dra sig tillbaka 
och ”gömma sig” bland civilbefolkningen 
och därmed förneka en överlägsen fiende 
seger. folkets stöd var också en avgörande 
förutsättning för gerillans uthållighet, att 
kunna föra en lång utdragen motståndskamp 
som till slut skulle leda till att ockupanterna 
(i Maos fall den japanska armén) eller den 
härskande klassen kunde besegras. 

förlängningen av detta resonemang är 
att distinktionen mellan stridande och civila 
suddas ut. när så händer får en organiserad 
statlig motståndare problem. krigets lagar, 
så som de utvecklats och omfamnats av det 
internationella samfundet, upphör att gälla. 
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gerillan för kriget till en arena som tvingar 
motståndaren att eskalera stridigheterna till 
en nivå som åsidosätter dessa lagar. om mot-
ståndaren begränsar sig i denna dimension 
har gerillan skapat sig en strategisk fördel. 

för Mao var gerillakriget också ett sätt 
att leva. han skrev att varje soldat måste 
vara djupt engagerad för de mål kriget ut-
kämpades för. ”i ett långt krig riskerar den 
som inte är övertygad om att folket måste 
befrias att skakas i sin tro...” och kanske 
överge kampen, att kämpa utan glöd och be-
slutsamhet.15 denna beskrivning kan tolkas 
som något annat än att kriget strikt är ett 
politiskt instrument. kriget och krigsmålen 
blir snarare ett. kampen blir ett sätt att för-
svara den egna kulturen och sociala gruppens 
fortsatta existens. Martin van creveld har 
i sin kritik av det clausewitziska konceptet 
av krig pekat på att krig ofta handlar om 
något mer än bara politiska mål. han tar 
existentiella krig som ett exempel på en sådan 
icke-politisk kamp. att i detta läge tala om 
strategi i dess vanliga bemärkelse leder ingen 
vart i förståelsen av konflikten. ”Även om 
det kan ses som ironiskt är det när allt står 
på spel och ett samhälle kollektivt spänner 
varje sena i en kamp på liv och död som 
den vanliga strategiska terminologin fallerar. 
Under sådana omständigheter blir koncept 
som att krig är ett ”instrument” som tjänar 

”policyn” som kollektivet utkämpar kriget 
för, närmast meningslösa”.16 

van creveld tar algeriets frihetskrig som 
exempel och menar att det är missvisande att 
likställa en nations existens med ett politiskt 
intresse. kampen hade inte fått så stort stöd 
om folk uppmanats att kämpa för en eller 
annan politisk rättighet. Men övertygelsen 
om nationen eller kollektivets rätt till själv-
ständighet och tron på en algerisk identitet 
fri från fransk överhöghet var anledningen 
till att den blodiga kampen fortsatte och 
lyckades. Maos och van crevelds observa-

tioner leder till ytterligare en observation, att 
skillnader i motiv och kampens angelägen-
hetsgrad har en avgörande betydelse för ett 
krigs utgång. krig kan således vara ojämlika 
(asymmetriska) i åtminstone två dimensio-
ner. dels ur ett militärt förmågeperspektiv 
och dels i fråga om de stridande parternas 
angelägenhetsgrad.

Asien och Mellanöstern idag
Efter det kalla krigets slut har frågan om 
irreguljära krig och anti-revolutionär kamp 
fått förnyad aktualitet i både Mellanöstern 
och asien. de expanderande globala jihadist-
rörelserna och deras uppmaning till kamp 
mot regimer i både västvärlden, asien och 
Mellanöstern ledde efter terrordåden 2001 
till att komplexa krig med omfattande inter-
nationellt deltagande blossade upp. Under 
rubriken ”kriget mot terrorismen” och med 
syfte att stoppa både terrorhotet och den 
potentiella möjligheten för terrorister att få 
tillgång till massförstörelsevapen, störtades 
regimerna i afghanistan och irak. de inbör-
deskrig som följde på det framgångsrika 
västliga bekämpandet av statsmakterna i de 
båda länderna blev lika utdragna om än ej 
lika blodiga som vietnamkriget. länderna 
runtomkring påverkades i mer eller mindre 
omfattande grad. i några stater, som t ex 
Pakistan, ledde kriget i grannlandet relativt 
snart till att interna konflikter fördjupades. 
i andra länder, t ex syrien, såddes frön som 
senare skulle bidra till att nationen kollapsade. 
i princip alla länder i den instabilitetssfär 
som bildades blev mer eller mindre direkt 
indragna i konflikterna.

terrorism och den grova brottslighet som 
har uppstått som följd av dessa konflikter har 
fått en allt tydligare gränsöverskridande ka-
raktär. talibanerna och is utvidgar sin kamp 
utan hänsyn till den internationella ordningen 
eller andra regelverk. organisationer som al 
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Qaeda och is indoktrinerar och rekryterar 
följeslagare på global basis genom att ut-
nyttja den nya kommunikationsteknologin. 
is har dessutom gjort detta samtidigt som 
man har utnyttjat maktvakuum i syrien och 
irak till att tillskansa sig territoriell kontroll. 
Konflikternas gränsöverskridande karaktär 
och de fysiska och politiska hot som de utgör 
för både asiens, Mellanösterns och Europas 
länder gör att de flesta stater i sin tur har fått 
öka insatserna för att skydda sig mot den 
nya typen av terrorism och religiös-ideologisk 
utmaning mot rådande system. 

samtidigt sker en snabb förändring av 
det geopolitiska läget i världen kopplad till 
staternas inbördes relationer. den karaktä-
riseras av en maktförskjutning där några 
länder i asien med indien och kina i spet-
sen får större ekonomi och därmed större 
möjlighet att utöva makt. långvariga mel-
lanstatliga konflikter och olösta territori-
aldispyter finns mellan de flesta av Asiens 
och Mellanösterns stormakter. Minnen av 
historiska oförätter fortsätter att påverka 
allmänheten och utnyttjas av beslutsfattare 
för att stärka nationalism och legitimera 
offensiv utrikes och försvarspolitik. Misstro 
och osäkerhet karaktäriserar därför flera mel-
lanstatliga relationer. det militära verktyget 
tillmäts stor politisk vikt och alla stormakter 
förbereder sig för att kunna utkämpa hög-
intensiva mellanstatliga konflikter. 

trots att ömsesidigt ekonomiskt beroende 
fortsätter att vara en realitet så ser sig många 
stater nödgade att rusta mot sina grannar 
och öka sin försvarsförmåga. det är i asien 
som de nya kärnvapenstaterna finns. I Asien 
och Mellanöstern finns också många av de 
stormakter som i snitt har haft störst ökning 
av sina försvarsbudgetar de senaste tio åren 
och som importerar flest vapen.17 det handlar 
inte om en regelrätt kapprustning till varje 
pris, eftersom försvarsutgifterna varierar 
med konjunkturen och statsfinanserna. Men 

situationen leder ändå till att relationerna 
mellan många länder är spänd och att risken 
för incidenter, kriser och mellanstatliga krig 
är betydande. 

alla stormakter förbereder sig för att 
kunna utkämpa högintensiva mellanstat-
liga konflikter samtidigt som de utmanas på 
hemmaplan av interna uppror och av grupper 
som har ambitioner att omstörta rådande 
ordning utan hänsyn tagen till rådande na-
tionsgränser och internationella regler. de 
strävar i vissa fall inte efter internationellt 
erkännande och ibland, som i fallet is, inte 
att hålla samman nationer utan att rita om 
kartan. 

det som gör situationen unik idag är det 
sätt på vilken olika hot och konfliktnivåer 
påverkar varandra. Ett terrordåd långt bor-
ta kan kasta ett land eller en region i krig. 
hotet om kärnvapenutveckling riskerar att 
utlösa konventionellt krig i stor skala. flera 
länder funderar på eller utvecklar robusta 
kärnvapenarsenaler för att avskräcka från 
krig, i ett läge där kanske länder men inte 
terrorister och upprorsmakare kan avskräck-
as. resultatet blir å ena sidan en tydligare 
separation av de olika konfliktnivåerna och 
å andra sidan kan det skapa utrymme att 
fortsätta föra irreguljära krig under kärnva-
pentröskeln. resultatet av en sådan mångsi-
dig hotbild blir ett antal strategiska dilem-
man. dels är det ett dilemma hur de olika 
konfliktnivåerna ska hanteras sinsemellan 
för att på bästa sätt skydda nationen och 
främja dess intressen. 

vissa nationen kanske tycker sig tjänar på 
att regionala mellanstatliga konflikten så gott 
det går hålls separerade från icke-statliga, 
religiösa, sekteristiska eller politiska kon-
flikter som utspelas regionalt. Konflikterna 
mellan olika sunnitiska och shiitiska grup-
per i Mellanöstern kan tas som ett exem-
pel. andra stater, såsom verkar vara fallet 
mellan saudiarabien och iran, tycks se det 
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som oundvikligt att koppla konfliktnivåer 
och låta sin rivalitet spela ut genom ombud 
inom ramen för pågående krig i Yemen, irak 
och syrien. 

den rådande situationen karaktäriseras 
alltså av global maktpolitisk omsvängning, 
ökat antal regionala konflikter och spän-
ningar och allt fler och våldsamma militanta 
icke-statliga aktörer. de ideologiska och 
politiska grundvalarna för samexistens är i 
många fall ifrågasatta liksom vilka gemen-
samma mål som en aktör strävar mot och 
hur. förändringstakten är hög och därav 
följer osäkerhet. det skapar ett behov hos 
aktörerna att säkra sina intressen i en osäker 
värld vilket ökar fokus på militära skydds-
åtgärder, i första hand för att avvärja krig. 
Men förändringshastigheten och maktför-
skjutningarna skapar också tillfällen som 
stater och icke-statliga grupper utnyttjar för 
att föra fram sina positioner. fler aktörer 
verkar villiga att använda våldsinstrumentet 
för sådana syften men på ett sätt som inte 
leder till förödande storkrig. 

i många fall används en kombination av 
avskräckning, konventionellt militär utpress-
ning och stöd till irreguljära förband samt, 
om möjligt ekonomiska och diplomatiska 
påtryckningar för att påtvinga andra sin vilja, 
till och med för att ändra landgränser. Behovet 
av att förstå det dynamiska samspelet mel-
lan folket, försvarsmakten och makthavarna, 
d v s clausewitz treenighet, är stort liksom 
hur konventionella och icke-konventionella 
konflikter relaterar och interagerar. I nästa 
avsnitt diskuteras exemplet Pakistan för att 
ytterligare förtydliga några av de säkerhets-
dilemman som dagens situation leder till.

Pakistan
Pakistan utgör i många perspektiv ett exem-
pel på hur komplex den säkerhetspolitiska 
situationen är i stora delar av asien och 

Mellanöstern. kärnvapenrustning och den 
långa konflikten med Indien är nära samman-
flätade med de storstrategiska spänningarna 
mellan kina och dess kontrahenter inklusive 
Indien. Samtidigt pågår inbördeskrig på flera 
fronter och staten utmanas av terrorister. 

Pakistans försvars- och säkerhetspolitisk 
har sedan bildandet 1947 dominerats av 
konflikten med Indien. De båda länderna har 
sedan självständigheten från storbritannien 
utkämpat fyra väpnade krig, 1947–1948, 
1965, och 1971 då Bangladesh bröt sig ut 
ur Pakistan, och 1999.18 tre av fyra krig 
länderna emellan har utkämpats om kashmir 
och denna omtvistade region har varit den 
centrala konfliktorsaken. Förutom öppna 
stridshandlingar har konflikten om Kashmir 
flera gånger resulterat i militär eskalation, 
mobilisering och krigshot. senast det hände 
var 2001–2002 när båda länderna genom-
förde en omfattande mobilisering av för-
band längs gränsen. att situationen kunde 
deeskaleras har flera orsaker och bland 
dem har nämnts kärnvapenavskräckningen 
länderna emellan. 

indiens förlust i kriget mot kina 1962 
och kinas första kärnvapenprovsprängning 
1964 ledde till att indien påbörjade ett eget 
kärnvapenprogram.19 islamabad drog slut-
satsen att denna utveckling skulle leda till att 
indien inom en tioårsperiod troligen skulle 
ha ett kärnvapen. Pakistan inledde därför 
ett eget kärnvapenprojekt. det formella be-
slutet om ett vapenprogram anses allmänt 
har tagits efter att Pakistan förlorade kriget 
mot indien 1971.20 

det hot som indien utgör är ur pakistanska 
ögon avsevärt. indien har en betydligt större 
ekonomi (och ekonomisk tillväxt), befolkning 
och landyta än Pakistan och spås bli en av 
de ledande stormakterna om den positiva ut-
vecklingen fortsätter.21 Militärt utgörs hotet 
av två huvudsakliga faktorer. indien förfogar 
över en konventionell militär styrka betydligt 



29

handlingar

större än den pakistanska.22 indien har dess-
utom tack vare sitt geografiska omfång ett 
s k strategiskt djup,23 vilket Pakistan saknar. 
det enda realistiska alternativet för att kom-
pensera för indiens överlägsenhet, speciellt 
med avseende på den indiska konventionella 
militära förmågan, är i islamabads ögon den 
egna kärnvapenarsenalen som därför rustas 
upp mycket aggressivt. 

den pakistanska försvarsmakten har 
sedan 1947 en övergripande uppgift, att 
kunna föra och vinna ett defensivt storkrig 
mot indien. för den uppgiften vidmakt-
håller landet en omfattande armé om runt 
550 000 man och ett flygvapen på runt 450 
operativa stridsflygplan.24 Erfarenheterna 
av krig, den operativa terrängens beskaffen-
het och de stora geografiska avstånden har 
föranlett både Pakistan och indien att hålla 
stora pansarformationer. Under kriget mel-
lan de båda länderna 1965 utkämpades t ex 
det största pansarslaget dittills sedan andra 
världskrigets slut. vid ett av frontavsnitten 
förstördes närmare 100 pakistanska strids-
vagnar under det så kallade asal Uttar-slaget 
på det centrala punjabiska frontavsnittet.25 
idag har Pakistan 2 pansardivisioner och sju 
fristående pansarbrigader med mer än 2 500 
operativa stridsvagnar.26 

incidenter i det omstridda kashmir har 
tre gånger varit den utlösande faktorn för 
krig. senast 1999 ledde gränsincidenter i 
kashmir till att ett begränsat krig utkäm-
pades. det s k kargillkriget är ett exempel 
på hur Pakistan under lång tid använt sig av 
irreguljära väpnade grupper som del av sin 
militära strategi.27 i krigets efterspel visade 
det sig att de gerillagrupper som först trängde 
in på indiskt territorium inte bara var stödda, 
utan med största sannolikhet var ledda, av 
den pakistanska armén, något Pakistan ald-
rig erkände men som många andra länder 
inklusive Usa ansåg överensstämma med 
verkligheten. kargillkriget utgör också ett 

exempel på att kärnvapeninnehavet län-
derna emellan inte skulle hindra småskaliga 
skärmytslingar/småskaligt krig mellan kon-
trahenterna vilket därefter lett till omfattande 
diskussioner om hur avskräckningsstrategi 
och eskalationskontroll mellan länderna ska 
fungera i den nya regionala nukleära era de 
befinner sig.

Precis som i kashmir har Pakistan åtmins-
tone sedan 1980-talet och troligen mycket 
längre tillbaka i tiden stött och utnyttjat 
irreguljära gerillagrupper för att påverka 
situationen i afghanistan. landet har under 
lång tid setts som det strategiska djup som 
Pakistan själv saknar. därför har Pakistan 
sökt skapa länkar och relationer med olika 
grupperingar i afghanistan för att underlätta 
om försvarsmakten skulle behöva använde 
afghanskt territorium i ett storkrig med 
indien. Under den sovjetiska invasionen på 
1980-talet blev Pakistan ett basområde för 
den anti-sovjetiska kampen. i takt med att 
omvärldens stöd till Mujahedin-grupperingar 
tog fart passade Pakistan på att ytterligare 
expandera och fördjupa sina relationer, och 
det stöd man sedan länge haft, med olika 
grupper som bekämpat den afghanska cen-
tralmakten. i det inbördeskrig som följde 
efter det sovjetiska tillbakadragandet stödde 
Pakistan olika talibangrupperingar. 

den exakta omfattningen av stödet är 
omtvistat men att Pakistan lierade sig med 
talibanerna står klart. ahmed rashid be-
dömer t ex att mellan 80 000 och 100 000 
pakistanier tränade och stred med talibanerna 
under åren 1994 och 1999.28 hanteringen 
av de väpnade grupperna lämnades i stor 
utsträckning till den mäktiga pakistanska 
underrättelsetjänsten isi, och när osama bin 
laden 2011 hittades i sitt gömställe i centrala 
Pakistan och dödades av amerikanska spe-
cialförband ifrågasattes återigen Pakistans 
agenda och stöd för terrorkriget. 
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den pakistanska strategin att använda 
klaner och mer eller mindre fristående re-
bellgrupper som stödförband har under de 
senaste femton åren skapat stora problem 
för staten. den avgörande vändningen kom 
under åren efter 2001 och kriget mot terro-
rismen. Usa satte då hård press på Pakistan 
att avsluta sitt stöd till terroristgrupper. de 
eftergifter som den pakistanska staten uppfat-
tades göra för Usa gjorde att många av de 
grupper som Pakistan genom åren har stöttat 
och haft nära band till vände sig mot sina 
forna sponsorer. den pakistanska staten är 
idag utmanad av och för krig mot delar av 
sin egen befolkning i vilkas ögon de förlorat 
både sin politiska och religiösa legitimitet. 
viljan att gå Usa till mötes var i förlängningen 
svår att kombinera med den strategiska sats-
ningen på att skapa ideologiskt och religiöst 
motiverade lojala stödgrupper på den indiska 
och afghanska fronten, åtminstone är det 
intrycket av Pakistans politik.

Pakistan har därför sagt att man tvingats 
omvärdera balansen av sina styrkor och se 
över hur rekryteringen går till, åtminstone 
retoriskt. den roll som försvarsmakten spelat 
har påverkat dess sätt att träna, dess mate-
riella förutsättningar och dess strategiska 
tänkande och doktriner. det har i sin tur 
närt ett ledarskap och ett institutionellt etos 
som inte premierar förändring och nytän-
kande. det har i sin tur lett till tydliga brister 
vad gäller förmågan till både konventionell 
krigföring och, särskilt, irreguljär strid mot 
gerillagrupper. 2007 skrev shuja nawaz om 
den pakistanska armén som av historiska skäl 
är ”dåligt utrustad och tränad för lågintensiv 
konflikt och har lidit svåra förluster i strider 
med vältränade gerillaförband som smälter 
samman med befolkningen”.29 nawaz me-
nar att försvarsmaktens svaghet till stor del 
bygger på en fortsatt besatthet av indien som 
hot och statsdefinierande fiende. 

Ett av grundproblemen, som nawaz ser 
det, är den politiska roll som försvarsmak-
ten historiskt har spelat. armén är en av de 
starkaste institutionerna i landet, en roll 
den fått genom att det pakistanska stats-
byggnadsprojektet i stor utsträckning har 
definierats av kampen med och hotet från 
indien. Militären har inte som i kina eller 
flera av Mellanösterns stater varit garanten 
för den sittande regimen utan istället sett sig 
som garanten för den pakistanska ordningen. 
i någon mening har staten byggts upp på 
försvarsmaktens grundvalar vilket har lett 
till en bristande civil kontroll. 

det har lett till att militären vid tre till-
fällen tagit makten i landet. 1958 tog gene-
ralen ayub kahn makten och gjorde sig till 
president, en post han höll fram till 1969. 
1977 skedde nästa militärkupp då general 
Zia-ul-haq tog makten. han genomförde 
en medveten islamisering av Pakistan. 1999 
genomförde general Musharraf den senaste 
militärkuppen och han blev kvar vid mak-
ten fram till de fria valen 2008. i samtliga 
fall har de revolterande generalerna själva 
tagit presidentposten och lagt av sig uni-
formen. staten och militären kan i större 
utsträckning än i många andra länder ses 
som sammanvävda, vilket också antyder att 
det pakistanska samhället är militariserat till 
en högre grad än i andra länder.

Under pressen från de fortsatta ameri-
kanska påtryckningarna, utvecklingen i 
afghanistan och åtminstone nominellt från 
de interna krigen meddelades under 2013 
att en ny försvarsdoktrin antagits, en som 
nedgraderar hotet från indien och tar de 
interna hoten på större allvar. En senare 
analys av läget kommer till samma slutsats 
som nawaz. trots allt tal om fokus bort 
från Indienhotet så finns inga tecken på att 
Pakistan tar avgörande steg för att ta itu med 
de interna hoten och minska spänningen med 
indien.30 kärnvapenupprustningen fortsätter, 
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liksom provokationsagerandet i kashmir. 
senast i början av oktober 2016 ökade spän-
ningen igen efter beskjutning över kontroll-
linjen (de facto-gränsen).31 den (ständigt) 
utestående frågan är om Pakistan är beredd 
att ge upp sitt stöd till och användande av 
militanta grupper och rebeller för kampen 
mot Indien och för att skaffa sig inflytande 
i afghanistan. 

det strategiska dilemmat för Pakistan har 
hittills varit att statens existensberättigande 
och kampen mot Indien till del har flutit 
ihop och blivit liktydiga med varandra. Även 
om demokratisk ordning har rått i Pakistan 
sedan 2008 kommer det att ta lång tid att 
åstadkomma en mer djupgående civilise-
ring av landet. det som från början var en 
liten del av den övergripande strategin mot 
indien, att stödja lojala paramilitära grup-
per, har förvandlats till ett problem som har 
påverkat hela Pakistans säkerhetspolitiska 
förutsättningar. det är en situation som är 
svårt att bryta sig ur, särskilt som en röststark 
del av befolkningen fortsätter att kräva att 
Pakistan ska stå upp för sin rätt gentemot 
indien och ta tillbaka territorium de anser 
tillhör dem.

Slutsatser
Exemplet Pakistan är unikt men utgör också 
del av en bredare strategisk och säkerhetspo-
litisk kontext som spänner österut in i och 
förbi indien och västerut in i Mellanöstern. 
den globala stormaktspolitiken mellan kina 
och dess konkurrenter liksom situationen i 
afghanistan gör att Pakistan påverkar och 
påverkas av den globala strategiska situatio-
nen. samtidigt är Pakistan del av lokala och 
inhemska konflikter med militanta grupper 
och terrorister. därför är Pakistan ett bely-
sande exempel för att besvara och diskutera 
de frågor som artikeln ställer. 

syftet med artikeln har varit att diskutera 
frågor om krigsförberedelser och framtida 
krig i asien och Mellanöstern och vilka prio-
riteringar som stater gör i sin strategiska 
planering för att bäst kunna möta ett brett 
spektrum av hot, från terrorism till regional 
kärnvapenbalans. Pakistan befinner sig, i 
likhet med många länder i den vidare re-
gionen, i en avgörande motsättning med en 
annan stark stat. indien och Pakistan har 
sedan snart 20 år lagt kärnvapen till sina 
respektive arsenaler. kärnvapenarsenalerna 
kom inte enbart till som en följd av den 
bilaterala motsättningen. indien skaffade 
sig i stor utsträckning kärnvapen därför att 
kina, indiens stora rival i regionen, gjorde 
det. kina i sin tur satsade på att kunna av-
skräcka och hindra Usa och sovjetunionen 
från att utpressa landet. 

kärnvapeninnehavet har förändrat den 
strategiska dynamiken länderna emellan, 
men inte så att det nödvändigtvis skapat 
förutsättningar för konventionell nedrustning 
och avspänning. istället har länderna, särskilt 
Pakistan, använt kärnvapenavskräckningen 
för att fortsätta rusta upp den konventionella 
armén. Pakistan har också byggt en flexibel 
kärnvapenarsenal som vid behov ska kunna 
användas taktiskt på slagfältet för att kom-
pensera för det islamabad bedömer är kon-
ventionell underlägsenhet. därför råder inte 
samma typ av stabil strategisk avskräckning 
som t ex mellan Usa och kina. 

kärnvapnen verkar inte heller stoppa 
skärmytslingar mellan länderna. snarare 
har spänningen de senaste åren ökat i takt 
med att fokus kunnat flyttas tillbaka från 
afghanistan till kashmir-fronten. i skydd av 
kärnvapenavskräckningen fortsätter pakis-
tansk trupp och irreguljära förband att an-
falla indien som gör motattacker. hittills har 
inte läget eskalerat till storskaligt krig, men 
båda länderna är tydligt beredda att ta risker. 
Vid flera tillfällen, t ex efter terrorattacker 
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i indien 2001, mobiliserade båda länderna. 
Usa:s inblandning ansågs vara avgörande 
för att till slut de-eskalera situationen. till 
det kan läggas att bland befolkningarna, på 
ömse sidor, finns starka negativa känslor som 
är svåra att tygla vilket, om man relaterar 
till clausewitz treenighet. Möjligen leder 
medborgares och intressegruppers passion 
till att pågående krig och konflikter kan bli 
mer våldsamma, vilket verkar vara fallet i 
den vidare regionen. 

det leder till frågan om och i vilken ut-
sträckning en sådan strategi kan drivas med 
bibehållen eskalationskontroll i framtiden. 
användningen av irreguljära förband och 
stödtrupper pekar på att Pakistan liksom 
många andra stater kommer att fortsätta 
använda lågintensiv krigföring för att främja 
sina intressen. kargillkriget 1999 och krisen 
mellan indien och Pakistan 2001 de-eskale-
rades med hjälp av amerikansk inblandning. 
kriget i syrien eskalerade som en följd av 
bristen på tidig resolut extern inblandning 
från omvärlden. i brist på amerikanskt en-
gagemang har flera länder i regionen blivit 
sponsorer av och parter i kriget. Pakistans 
strategi att skapa en avskräckande tröskel-
förmåga, som förhindrar storkrig men inte 
nödvändigtvis begränsade krig inklusive en 

”lösning” på kashmir-frågan, kan därför 
vara mycket riskabel om Usa (eller någon 
annan stormakt med tillräckligt mycket infly-
tande) inte har möjlighet eller intresse av att 
medla. då sätts de egna parternas förmåga 
till eskalationskontroll på svåra prov. det 
kan också hända att nya mer formaliserade 
allianser bildas. Pakistan har redan rört sig 
närmare kina. vilken betydelse det får är 
ännu oklart.

dynamiken visar på ytterligare en trend 
i regionen. Olika konfliktnivåer, global, re-

gional, och lokal, påverkar inte bara var-
andra passivt. i fallet Pakistan och indien 
sammankopplas de medvetet mer aktivt. 
staters samtidiga användning av reguljära, 
irreguljära och militanta stödgrupperingar 
kommer att leda till ytterligare strategisk 
utveckling vilket kan följas i fallet indien 
och Pakistan, liksom i irak där relationen 
mellan stat, medborgare och försvarsmakt, 
clausewitz treenighet, ifrågasätts men också 
måste reformeras. det är i stor utsträckning 
en politisk och samhällelig fråga. 

sammanfattningsvis så skapar osäkerhet, 
fragmentering och intressekonflikter på flera 
olika nivåer situationer som är så komplexa 
att kompromisser är svåra att finna. I en 
snabbt föränderlig värld drar stater slutsat-
sen att militär makt blir viktigare både för 
att skydda sig men också för att främja sina 
intressen. fler stater i asien och Mellanöstern 
nyttjar också andra och flera olika vålds  
instrument än de reguljära försvarsmakterna. 
Olika konfliktnivåer kopplas allt närmare och 
påverkar varandra, potentiellt på nya sätt. 

risken är att säkerhetspolitik och avskräck-
ningsmekanismer blir för svåra och komplexa 
för att kunna hålla fred. kombinationen 
av att staterna förlitar sig på en i vissa fall 
hetsig folkopinion kan få till följd att star-
tade eller pågående krig blir svårare att av-
sluta. det gäller särskilt om de nuvarande 
ansvarstagande globala makterna, med Usa 
i spetsen, inte förmår eller har intresse av 
att agera säkerhetsgarant och medlare. för 
Pakistan liksom många andra länder i den 
vidare regionen betyder detta att de kom-
mer att vara strategiskt-militärt starka, men 
samtidigt mer utsatta och svaga.

författaren är förste forskare och ledamot 
av kkrva.
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john Rydqvist har gett sig i kast med ett 
spännande och viktigt ämne, faktiskt mer 
spännande och viktigt än det mesta man 
kan tala och skriva om i dessa osäkra tider, 
då begreppet osäkerhet inte bara syftar på 
bedömningsosäkerhet utan också brist på 
säkerhet. dessa kommentarer nedtecknas 
i anslutning till den diskussion ledamoten 
rydqvist och författaren hade i samband med 
hans inträdesanförande den 14 september 
förra året, vår fortsatta diskussion på ett kafé 
veckorna efteråt samt nu efter läsning av den 
färdigbehandlade texten. kommentarerna 
har därtill kommit att i någon ofrånkomlig 
mån påverkas av all ny osäkerhet som tillkom-
sten av ”trump-faktorn” sedermera tillfört 
spelplanen internationell fred och säkerhet, 
och då talar jag alltså både om bedömnings(o)
säkerhet och bristande säkerhet.

Ett centralt tema John rydqvists fram-
ställning avser kärnvapnens roll, både i teori 
och (hittills förekommande) praktik, både 
globalt och regionalt. En annan röd tråd – 
med Pakistan som regionalt exempel – avser 
kärnvapenavskräckningens (i teori och prak-
tik) tillämpningsdilemman i en flerdimensio-
nellt asymmetrisk internationell miljö, och 
kopplat till detta icke-spridningspolitikens 

nya utmaningar, särskilt i en global miljö 
präglad av trump-osäkerhet, amerikanskt 
tillbakadragande (oavsett trump), åtföljande 
multipolaritet och tilltagande regional kon-
fliktkomplexitet.

anslaget utgår från clausewitz’ klassiska-
föreställning om kriget som en (rationell) 
fortsättning på politiken och från initiala 
föreställningar post andra världskriget om 
krigets otänkbarhet i den nya, skräckinja-
gande kärnvapenåldern, med det katastro-
fala andra världskrigets ännu på näthinnan 
och med en ny världsordning baserad på 
ömsesidigt garanterad förstörelse (Mad) 
och avskräckningsbalans mellan två domi-
nerande supermakter. att de kapprustande 
kärnvapenmakterna, insnärjda i sin bisarra 
avskräckningslogik och -dynamik, trots be-
gynnande kärnvapenspridning och allvarliga 
krisincidenter som kunde ha gått riktigt illa 
(ex korea-kriget, kongo-krisen, kuba-krisen 
och händelserna 1983) ändå lyckades upp-
rätthålla kärnvapentröskeln under hela kalla 
kriget-perioden och sedan dess, besparande 
mänskligheten den ultimata katastrofen, är 
vad som brukar och kan anföras till stöd 
för tesen om att kärnvapnen (som inte kan 

”avuppfinnas” som det heter) faktiskt haft 

War in Our Time
Några kommentarer till John Rydqvists inträdesanförande.

av Michael Sahlin



35

handlingar

och i den meningen fortsatt har en fredsbe-
varande roll i världspolitiken, globalt sett. 
kärnvapenavskräckningen har, kan man 
hävda, förhindrat dels ett förödande världs-
krig (nukleärt och/eller konventionellt) och 
dels krig (nukleärt och/eller konventionellt) i 
kärnvapenmakternas känsliga kärnområden, 
enkannerligen Europa. Mer eller mindre dis-
kreta hot om kärnvapenanvändning må ha 
förekommit, som maktmedel för påverkan, 
men efter hiroshima/nagasaki har världen 
sluppit se kärnvapen faktiskt användas.

Men inom den ramen har ju, som John 
rydqvist påminner oss om, våldsamma och 
nog så förödande krig på olika nivåer och 
av skiftande karaktär förvisso inte förhin-
drats. John rydqvists historiska genom-
gång av dessa varierande krig och hur de 
påverkat både kärnvapenmakternas och 
alla aspirerande kärnvapenmakters syn på 
konventionell och nukleär krigföring under 
det kalla kriget och därefter är spännande 
och nyttig. och här anser jag att man än 
tydligare bör lyfta fram asymmetriaspekten, 
den asymmetriska avskräckningsstrukturen, 
detta (t  ex) att kina (och för den delen sovjet, 
sedermera ryssland) utvecklar kärnvapen för 
att avskräcka Usa, att indien (efter krigsut-
brotten på 60-talet) utvecklar kärnvapen för 
att balansera/avskräcka kina, att Pakistan 
sedan ser sig nödsakat att utveckla kärnvapen 
(efter sina krig med det stora och mäktiga 
indien) för att balansera de indiska kärn-
vapnen – o s v, är man frestad att tillägga, 
och då är man inne på frågan om fortsatt 
kärnvapenspridning, i olika regioner, och 
det särskilda problemet nordkorea. och 
talar man om risker för ytterligare kärnva-
penspridning, företrädesvis i asien (Japan?, 
sydkorea?, indonesien?) och Mellanöstern 
(saudi?, iran!?, turkiet?) då är man ju snart 
inne på dagslägets stora orosfrågor om ett 
trump-lett Usa:s sviktande vilja och förmåga 
att förekomma kärnvapenspridning genom 

framskjutet säkerhetsansvarstagande, att 
upprätthålla ”Pax americana”.

asymmetriproblematiken har ju också, 
som rydqvist framhåller, bäring på trovärdig-
hetsproblematiken kopplat till förhållandet 
mellan kärnvapnen och de konventionella 
styrkorna, att t ex Pakistans kärnvapen (och 
kärnvapendoktrin) inte bara syftar till att 
balansera/avskräcka de indiska kärnvapnen 
utan också det väldiga Indiens geografiska 
djup och konventionella överlägsenhet, i 
ett läge då den notoriskt olösta och svår-
hanterade kashmir-frågan tär på relationen 
och den pakistanska statsledningen fortsatt 
spelar med i det afghanska dramat, defensivt 
(hanteringen av alla bördor som är en följd 
av grannskapet) såväl som offensivt (för att 
kompensera det stora indiens strategiska djup 
genom strategiskt insteg i afghanistan).

tillkommer så för en stat som Pakistan 
att säkerhetsutmaningar också finns på hem-
maplan i form av flera upprorsrörelser, delvis 
tillkomna som konsekvens av den förda sä-
kerhetspolitiken, särskilt efter 9/11 och dåva-
rande amerikanska Bush-regimens ultimativa 
krav på islamabad att ställa in sig i ”war-
on-terror”-ledet. säkerhetsutmaningarna 
omspänner alltså ett brett spektrum, från 
kärnvapenavskräckning mot indien via 
ständiga kashmir-bekymmer och trassliga 
afghanska exkurser till upprors- och ter-
rorbekämpning, med åtföljande komplexa 
och bekymmersamma diplomatiska för-
vecklingar. för John rydqvist blir därmed 
Pakistan ett talande exempel på att statsled-
ningarna i både asien och Mellanöstern ser 
sig tvingade att kombinera ett flertal olika 
roller och ambitioner, med konsekvenser för 
fortsatta krigsrisker, kapprustning, vapen-
handel – och som sagt kärnvapenspridning. 
för, som exemplet nordkorea måhända 
visar, kärnvapeninnehav i trots av rådande 
spridningsförbud (nPt) ger, eller förväntas 
ge, politisk makt för inflytande och kanske 
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expansion, men också för avskräckning och 
skydd/säkerhet.

och även fallet nordkorea manifesterar 
asymmetridilemmat: inte bara Usa med allie-
rade utan även kärnvapenmakten kina ogillar 
och fruktar nordkoreas aggressiva kärnva-
penplaner, men ett nödvändigt samarbete 
kina/Usa för att förhindra att nordkorea 
skaffar sig en autonom kärnvapenavskräck-
ningskapacitet försvåras av kinas strategiska 
kärnvapenavskräckningsbalans i förhållande 
till Usa, med allierade, främst sydkorea och 
Japan (som för sin basala säkerhet kräver och 
behöver oförminskat trovärdig amerikansk 
avskräckningsvilja och -förmåga...).

om man sedan, på temat fred och ”war 
in our time”, tillägger detta med den aggres-
siva jihadismens framväxt i Mellanöstern 
och nordafrika – terrorhotet generellt, en 
djupnande klyfta inom islam mellan sunni 
och shia, och de syriska och irakiska exem-

plen på extremt komplicerade och extremt 
svåravslutade ”krig genom ombud” så upp-
står naturligtvis allvarsamma frågor om krigs 
oundviklighet versus fredens (och kärnvapen-
spridningsförbudets) möjligheter i världen i 
stort och i de mest utsatta regionerna.

detta särskilt om ”trump-faktorn” får 
till nettoeffekt en generell försvagning av de 
multilaterala fredsbevarande regimer som 
under amerikansk ledning byggts upp efter 
det kalla kriget och av den amerikanska vil-
jan och förmågan att utgöra stabiliserande 
grundbult i särskilt utsatta regioner, vars 
statliga och icke-statliga aktörer då ser sig 
hänvisade till makt, inflytande och avskräck-
ning på egen hand.

sådana tankar kan man göra sig efter 
läsning av John rydqvists text.

Författaren är fil dr, f d generaldirektör, f d 
ambassadör och ledamot av kkrva.

Utmärkelse till 
Akademieledamot

ledamoten i avdelning i överste Bo 
Hugemark mottog den 23 februari 2017 
av Estlands president kersti kaljulaid 
orden Pro terra Mariana, iv. klassen, för 
insatser för republiken Estland. 

kungl krigsvetenskapsakademien gratu-
lerar till utmärkelsen.
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• Tävlingsskrift får omfatta valfritt ämne 
inom de områden som täcks in av kungl 
krigsvetenskapsakademiens verksamhets-
områden. således det militära försvaret, 
teknik med applikation inom akademiens 
verksamhetsområde, samhälls-/totalför-
svarets civila delar liksom civil krishante-
ring, militärhistoria, samt utrikes-, säker-
hets- och försvarspolitik jämte strategi.

• Tävlingsskrift får vara utarbetad av en, 
alternativt högst två författare. den upptas 
ej till bedömning om författaren (-arna) i 
densamma röjer sin identitet. alla intresse-
rade kan insända bidrag för bedömning.

• Observera att tävlingsskrift får omfatta 
högst 20 A4-sidor i Times New Roman 
med 12 punkters storlek och 1,5 i radav-
stånd. Bibliografi och notapparat inräknas 
inte dessa sidor.

• Tävlingsskrift ska vara skriven på svenska, 
norska, danska eller engelska.

• Tävlingsskrift får ej vara tidigare utgiven 
som separat skrift, i artikelform alternativt 
som kapitel i en essäsamling.

• Uppsatser författade av studerande vid 
fhs/Mhs välkomnas.

• Skriften ska vara åtföljd av namnsedel 
med författarens (-arnas) namn, bostads-
adress, epostadress jämte telefonnummer 
i ett slutet kuvert, fritt från text.

akademien tilldelar författare av tävlings-
skrift, som akademien finner vara därav 
förtjänt, belöningsmedalj i silver eller guld, 8. 
storleken jämte penningpris om lägst 10 000 
kronor. Belönad tävlingsskrift införs i aka-
demiens handlingar och tidskrift.

tävlingsskrift som ej anses vara av sådan 
kvalitet att den bör belönas men ändå an-
ses ha en kvalitet som gör den lämplig att 
publicera, kan antas för publicering i kungl 
krigsvetenskapsakademiens handlingar och 
tidskrift under analys & Perspektiv.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
tävlingsskrifter 2017

Bestämmelserna för tävlingsskrifter år 2017 
är fastställda av akademiens presidium som 
valt att hålla ämnesvalet öppet även detta 
år.

akademiens granskningsutskott är den 
instans som kommer att värdera inkomna 
bidrag. de bidrag som passerar den av ut-

skottet accepterade kvalitetsnivån kommer 
att belönas. Beslut om belöning fattas av 
akademiens presidium.

Bestämmelserna finns publicerade i 
handlingar och tidskrift liksom på hemsi-
dan och tjänar som utlysning.

Allmänt

Bestämmelser

Tävlingsskrift för 2017 ska vara inkommen till akademien  
senast 27 november 2017. 
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donald Trump’s first month as president 
of the United states revealed, perhaps to no 
one’s surprise, that he is as unconventional 
a leader as he was an unconventional politi-
cian during the 2016 presidential campaign. 
his blunt language, his appeal to his politi-
cal “base”, his battles with the media and 
its reportage, and his early morning tweets 
all have carried over since the november 
election Since taking office he has added 
the intelligence community and the federal 
Bureau of investigation to what former 
President nixon once called his “enemies” 
list. not surprisingly, the media has fought 
back hard, publishing unverified leaks that 
it asserts had their origins in the intelligence 
community.

The most significant of these leaks and ac-
cusations, which has become an ever louder 
media drumbeat is the accusation that russia 
sought to influence the outcome of the elec-
tion, and did so while maintaining contacts 
with the candidate’s leading advisors—and, 
his enemies vociferously assert, Mr. trump 
himself. not surprisingly, the most perfervid 
accusations have come from democrats, who 
have yet to come to terms with Ms. hillary 
clinton’s electoral defeat. in fact, whatever 
the russians might have done, or tried to 
do, Ms. clinton has no one but herself to 
blame. refusing the advice of her husband—
Bill clinton is probably the most effective 
politician since ronald reagan—she did not 
campaign in those blue collar states such as 

Trump and Allies in American National 
Security
by Dov S Zakheim

Résumé

Trots nuvarande oroväckande inslag i president Trumps ledarskap finns en del att lära från 
1980-talets erfarenheter med ronald reagan. den okonventionella och relativt orutinerade 
rådgivande kretsen närmast presidenten möts av högljudd och huvudsakligen partipolitisk 
kritik för sin politik och sina felsteg. samtidigt har trump valt mycket erfarna och respek-
terade medarbetare. försvarsminister Mattis, utrikesminister tillerman och den nationelle 
säkerhetsrådgivaren McMaster är starka personer som knappast låter sig överköras av andra, 
till presidenten närstående personer. signaler från denna mer rutinerade grupp antyder att 
Europa och nato tryggt kan fortsätta att förvänta sig stöd från Usa i säkerhetsfrågor så länge 
européerna utvecklar sina egna militära kapaciteter. trumps förhandlingsstil inleds oftast 
med relativt extremt intagna positioner som sedan modereras med tiden och utifrån givna 
motbud. Om det finns ett område som signifikativt ändrats från förra administrationen så är 
det frågan om frihandelspolitiken. Måhända ingen stor överraskning efter förra årets valde-
batt, men ändå är det ett ämne med täta kopplingar till säkerhet, och ändringar i frågan om 
frihandel skulle med rätta skapa oro i omvärlden, hos allierade och icke allierade. Presidenten 
har inte beordrat signifikativa ändringar i den amerikanska militära närvaron i Europa el-
ler omfånget av övningar där. samarbetet med finland och sverige fortsätter att vara starkt 
och växande, och Usa kommer även i fortsättningen att betrakta svensk natomedlemskap 
som välkommet.
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Michigan and Wisconsin, which she subse-
quently lost, but whose support would have 
sealed her election victory.

nevertheless, concern about russian in-
fluence has not been confined to the more 
extreme elements of the democratic Party. 
General Michael Flynn became the first vic-
tim of the “russia connection”, having been 
forced to resign his post of national security 
Advisor after but three weeks in office. He 
had maintained contact with russians dur-
ing the campaign but misled vice President 
Mike Pence by asserting he had done no such 
thing. at the time of this writing, critics of 
the administration are calling, in tones that 
can only be described as shrill, for the res-
ignation of attorney general Jeff sessions. 
they accuse Mr. sessions of lying to the 
congress when he failed to acknowledge a 
meeting that he held in his Senate office with 
the russian ambassador to the U.s., sergey 
kislyak. clearly there is no end in sight for 
the accusations and counter-accusations that 
have marred the early days of the trump 
presidency. small wonder therefore, that 
america’s friends and allies, notably those in 
Europe, wonder whether they have seen the 
last of american leadership, even as vladimir 
Putin’s russia shows no sign of backing 
away either from its annexation of crimea, 
or its intervention in Eastern Ukraine, or its 
attempts to influence politicians and election 
outcomes throughout Europe.

compounding concerns regarding pur-
ported Russian influence in Washington’s 
high places is the incontrovertible fact that 
the president’s closest advisors in matters 
of national security, at least until now, are 
men who have virtually no expertise in this 
sphere. steven Bannon, Mr. trump’s strategic 
advisor, now sits on the powerful Principals’ 
committee, the cabinet-level senior intera-
gency forum for considering policy issues 
that affect the national security interests of 

the United states. traditionally, political 
advisors have not been permanent members 
of the committee; nor, for that matter, press 
reports to the contrary, are the chairman 
of the Joint chiefs of staff and the director 
of national intelligence. that Mr. Bannon, 
who is not shy about his extreme views on 
matters ranging from trade to immigration, 
is now a permanent member, is perhaps the 
most salient, but hardly the only indication 
of President trump’s reliance in his inner 
circle, which includes his young son-in-law, 
Jared kushner, and the even younger stephen 
Miller, for matters that normally would be 
the sole province of the national security 
advisor, and the secretaries of state, defense, 
treasury and homeland security.

the complexity that is inherent in national 
security matters poses a significant challenge 
to Messrs. Bannon, kushner, Miller, whose 
knowledge tends to be a product of briefings 
and slide shows. for example, none of them 
has any expertise in the political nuances 
that govern america’s complex balancing 
act between israel and the arab states, or 
between india and Pakistan, or between 
turkey and america’s syrian kurdish allies. 
none of them has any experience in deter-
mining strategic or budgetary priorities, for 
example, whether to allocate more funds to 
the maritime services or the army and air 
force, or between strategic nuclear moderni-
zation and conventional force readiness and 
sustainability. none has dealt with the likes 
of a president duterte of the Philippines, or 
kim Jong Un, the mad dictator of north 
korea. and none has dealt with the chal-
lenge of maintaining decent relations with 
china even while confronting Beijing over 
its increasingly aggressive posture in the 
south china sea.

in contrast to the political troika’s out-
size influence in national security affairs, 
those holding more traditional national 
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security offices have both the background 
and temperament to have successful ten-
ures in office. General, now Secretary of 
defense, Jim Mattis, is widely respected both 
in Washington and worldwide as a thoughtful, 
yet decisive leader. he worked closely with 
European allies while serving as commander 
of allied command transformation and 
with Middle Eastern friends and allies while 
leading central command. his “what you 
see is what you get” approach has won him 
the respect and admiration of both arabs 
and israelis, no small feat in that part of 
the world.

While rex tillerson never previously 
served in government, his responsibilities as 
chairman of the energy giant Exxon Mobil 
brought him into close contact with leaders 
worldwide. he has dealt with the russians, 
and indeed, with vladimir Putin, but hard-
ly was a russian poodle. he proved to be 
a tough negotiator with Moscow’s energy 
companies, and is likely to do the same in 
his new role as america’s leading negotiator 
with foreign governments and leaders.

given the controversy surrounding general 
flynn, both during the election campaign and 
subsequently, it is worth dealing at some 
length with the nature and career of his suc-
cessor, lieutenant general h.r. McMaster. 
McMaster has demonstrated great cour-
age both in combat and on the battlefield 
of ideas. his heroism as a young captain 
commanding a troop of 120 soldiers in the 
Battle of 73 Easting during the 1991 gulf 
War has assured his place in military his-
tory. McMaster’s E troop’s dozen tanks 
destroyed 28 iraqi republican guard tanks, 
sixteen armored personnel carriers and thir-
ty trucks in the space of but twenty-three 
minutes. if that were not enough, E troop 
then surprised another iraqi tank company, 
destroyed eight more tanks, and followed 
up by destroying 18 more! the battle, and 

captain McMaster’s role, have been memori-
alized in two books by retired army colonel 
douglas Macgregor, one of america’s military 
theorists and historians. The first of these 
books was devoted entirely to the battle. the 
most recent volume discusses the battle in 
terms that its title makes clear: Margin of 
Victory: Five Battles that Changed the Face 
of Modern War.1

Upon returning from the war, McMaster 
earned his doctorate at the University of 
north carolina, which he subsequently pub-
lished as the best-selling Dereliction of Duty: 
Johnson, McNamara, the Joint Chiefs of 
Staff, and the Lies That Led to Vietnam.2 
the book castigated the Joint chiefs of staff 
for remaining silent as Johnson misled the 
american people about the nature and scope 
of the vietnam War. it was a remarkable 
effort by a junior officer, and required con-
siderable courage, since many of the army’s 
leading officers had served under the very 
men he criticized.

McMaster subsequently rewrote military 
history again—and once again angered many 
of his superiors—when he successfully retook 
the iraqi town of tel el-afar from al Qaida in 
a 2005 operation that became a model of the 

“clear-hold-build” counterinsurgency strat-
egy that general david Petraeus advocated 
despite opposition from other senior army 
leaders. McMaster then participated, with 
Petraeus and general Mattis in producing 
the army’s revised counterinsurgency manual 
that drew upon the tel el afar experience. 
he then worked with general Petraeus in 
afghanistan, seeking to root out the chan-
nels of corruption that have undermined that 
unhappy country. and he then moved to the 
army’s training and doctrine command, 
where he focused on understanding, ana-
lyzing and addressing russia’s “gray area” 
operations such as those in Ukraine.
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clearly, general McMaster is unlikely 
to “kow tow” to steve Bannon or anyone 
else who lacks the requisite expertise in na-
tional security affairs. indeed, in is likely 
that general McMaster made it a condition 
of his joining the administration that he 
would be able to reassign staff, including 
Mr. Bannon, if he deemed it necessary.3 he 
will work well with secretaries Mattis and 
tillerson, as well as general kelly, secretary 
of homeland security. and he will speak his 
mind to the President as well, which can only 
benefit Mr. Trump and help him to avoid 
missteps or worse.

What should Europeans generally, and 
swedes in particular, make of all of these 
developments? Probably their most effective 
reaction should be “cautious optimism”. 
When vice President Pence, secretaries Mattis 
and kelly, as well as secretary tillerson 
sought to reassure nato allies that the 
United states remained committed to the 
alliance, their soothing tones were met with 
some skepticism by many who felt that the 
President himself had said no such thing. 
as he made clear in his state of the Union 
address, however, President trump does in-
deed stand by the alliance. as he put it, “we 
strongly support nato, an alliance forged 
through the bonds of two World Wars that 
dethroned fascism, and a cold War that 
defeated communism”.4

What the President does insist upon, how-
ever, is that, again to use his words, “our 
partners must meet their financial obliga-
tions”. in this respect he does not at all dif-
fer from President obama’s similar concern 

– he upset the allies by calling them “free 
riders” – or for that matter, secretary of 
defense robert gates, who made similar 
pleas while serving as Mr. obama’s secretary 
of defense. indeed, it is arguable that it was 
precisely because they were disconcerted 
by Mr. trump’s skepticism about the value 

of alliances whose members have for years 
avoided paying what he terms their “fair 
share of the costs” of the common defense 
that they finally recognized that it was time 
to “pay up”.

Mr. trump’s approach toward nato is 
a reflection of his more general attitude to-
ward negotiation, particularly in the realm 
of international security and relations. he 
tends to stake out an extreme position, see 
if it will prompt the response he seeks, and 
modify that position as needed. thus, for 
example, he has altered his initial stance re-
garding the transfer of america’s embassy in 
israel from tel aviv to Jerusalem. similarly, 
he no longer is as firm about the viability of 
a “one state solution” of the israel-Palestine 
conflict. While he upset Beijing by taking a 
phone call from President tsai ing-wen of 
Taiwan, he then reconfirmed that the United 
states would continue to abide by its long 
standing “one china” policy. Moreover, he 
has yet to have his administration declare 
china a currency manipulator, though he 
promised to do so soon after he took office. 
these examples, like his statement regarding 
nato, demonstrate that american national 
security policy has not become untracked. 
certainly President trump will alter many of 
his predecessor’s positions, regarding syria 
for example, or defense spending. But that is 
standard practice for all incoming presidents, 
especially when they are from the opposing 
political party. and not all of what President 
trump has said he intends to do will neces-
sarily alienate allies. for example, it was the 
obama administration that angered canada 
by refusing to permit work on the keystone 
pipeline to proceed. President trump has 
reversed that position, much to the apprecia-
tion of america’s northern neighbor.

Where the president can be expected to 
take a sharp turn away from his predeces-
sors is in the realm of trade. as i pointed out 
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when last addressing the academy in april 
2016, the four remaining candidates for the 
presidency—republicans trump and ted 
cruz, and democrats clinton and Bernie 
sanders—all opposed the trans-Partnership 
trade agreement, as well as the north 
American Free Trade Area. They reflected 
a belief by large numbers of americans that 
their jobs and futures have been imperiled 
by free trade. Mr. trump has not reversed 
himself in this matter. in so doing, he ap-
pears to have drawn a line between trade 
and national security, though in fact the 
two overlap. in this regard, reading partners, 
whether allied to the United states or not, 
have great cause for concern.

swedes, like most Europeans, have been 
worried by Washington’s constant din re-
garding Russian influence and about the 
possibility of a Yalta-like arrangement be-
tween vladimir Putin and donald trump. 
While it is true that Mr. trump would like 
to have a positive working relationship with 
Moscow, he has not given the russians much 
confidence that they can somehow wean 
america away from nato and Europe. it 
is not merely the statements by the President 
and leading Administration officials regard-
ing america’s commitment to nato that 
gives Moscow pause. it is also the fact that 
Mr. trump has not ordered any change in 
america’s rotational deployments to Poland 
and the Baltic states, to the navy’s exercise 
schedule in the region, or to the Europe-based 
missile defense program. he has committed 
himself to modernizing america’s strategic 
deterrent, which underpins Washington’s 
commitment to nato. and his plans for 
expanding america’s force structure would 
enable more troops to deploy to the European 
theater should the need arise.

it is one thing to capitulate to russia, it 
is quite another to reach an agreement with 
Moscow. Mr. trump does not appear to be 

a man to capitulate on much of anything. 
But as someone who has made a virtue of 

“the art of the deal”, he recognizes, as the 
late, great senator dan inouye once told me, 

“you have to give a little to get a little”.
cooperation between nato and sweden 

– as well as finland – and both nato and 
the United states, continues apace. indeed, 
swedish-american relations are excellent, 
and are likely to remain that way. deputy 
secretary Bob Work, who continues to serve 
in the Pentagon, will likely have another meet-
ing with his nordic counterparts prior to his 
departure from government; in so doing he 
will have the full support of secretary Mattis. 
there are many areas wherein Washington 
and stockholm can further deepen their co-
operation: exploring mutual concerns re-
garding russian intentions toward Belarus; 
development in kaliningrad; examining pos-
sible reactions to russian seizure of a small 
Estonian island; naval cooperation in light 
of the constraints on the Us navy due to 
its shrunken force levels and its worldwide 
commitments.

at the same time, the United states is un-
likely to alter its position regarding swedish 
entry into nato. While america would 
welcome swedish membership, it is a decision 
for sweden, and only sweden, to make. at 
present there is growing support among the 
swedish public for membership in nato, 
but it is still a subject of much debate and 
is nowhere near the threshold that would 
be necessary to ensure widespread support 
for such a move.

all of the foregoing should reassure swedes 
about the regional balance in the Baltic and 
the high north and american attitudes to-
ward, and cooperation with, sweden. Mr. 
trump is not about to upset the nato apple 
cart. he is not about to withdraw america’s 
presence from Europe. swedes, and other 
Europeans should not panic.
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thirty six years ago, when ronald reagan 
was elected president, Europeans went in-
to a sustained panic. given his harsh anti-
communism, further fueled by the Ussr’s 
invasion of afghanistan, they feared that 
the “cowboy” as many called him, would 
start World War iii. he never did; instead 
he paved the way both for new nuclear arms 
agreements with the soviets, and indeed, for 
the collapse of the Ussr without a shot being 
fired. The events of the 1980s should serve 
as a cautionary tale; overheated rhetoric, 
particularly during election campaigns, and 
even afterwards, does not inevitably lead 

to rash behavior once a president assumes 
office. Swedes and other Europeans have 
every reason to be cautious about american 
behavior. But they have no more reason to 
panic today than they had in the 1980s; 
the world did not go up in nuclear smoke 
at that time, and it is far, very far, from do-
ing so today.

the author was Under secretary of defense 
(2001–2004) and deputy Under secretary 
of defense (1985–87) and is a fellow of the 
royal swedish academy of War sciences. 
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denna artikel utgör en delredovisning 
inom kungl krigsvetenskapsakademiens 
projekt kv21 ”det framtida stridsfältet – 
krigsvetenskap i 21:a århundradet”. Projektet 
som ska avslutas 2018 har en bred ansats och 
innebär bl a analyser av omvärldsutveckling-
en, teknisk utveckling, det civila samhällets 
sårbarhet och rysk militär förmåga. allt i ett 
10-15 års perspektiv. Ytterst är syftet med 
projektet kv21 att finna medel och metoder 
för att öka sveriges motståndskraft och för-
måga att möta olika typer av framtida hot 
mot vår säkerhet. Projektet har möjliggjorts 
bl a genom ett välvilligt stöd från Marianne 
och Marcus Wallenbergs stiftelse.

delprojektet Omvärldsutveckling och 
stormakternas militära tänkande (dP1) re-
dovisar i det följande några viktiga ingångs-
värden i en analys av omvärldsförändringar 
med slutsatser rörande påverkan på sveriges 
säkerhet med krav på svensk säkerhets- och 

försvarspolitik och mål för det militära och 
civila försvaret i projektets tidsperspektiv. 
denna rapport pekar på fyra viktiga förhål-
landen av synnerligen vikt för omvärldsut-
vecklingen – klimatfrågan, migration, havet 
och säkerhet för flöden samt kärnvapen. Detta 
i syfte att dra slutsatser om konsekvenser 
för europeisk och svensk säkerhets- och 
försvarspolitisk utveckling.

i ett nästa steg inom delprojektet görs en 
analys av den säkerhets- och försvarspo-
litiska utvecklingen i samma tidshorisont 
för de för sverige centrala aktörerna Usa, 
storbritannien, frankrike och tyskland samt 
organisationerna EU och nato. i sökandet 
efter omvärldsutveckling ställs motsvarande 
frågor som delprojektet söker svar på för 
vårt land, och härvid blir en särskilt vik-
tig fråga intresset för och engagemanget i 
den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt 
närområde.

Ett sökande efter framtida uppgifter
Omvärldsutvecklingen och den svenska säkerhetspolitiken

av Jan Mörtberg

Résumé

Global Strategic Trends, a project as part of kv21, presents significant drivers likely to impact 
swedish defence in a 10 to 15-year perspective. four important trends promise high prob-
able impact on the future operational environment with relevance to security and defence – 
climate change, migration, the Sea and global flows, and a new role for nuclear weapons. In 
a follow-on phase, an analysis will be done on the security and defence policy development 
of USA, UK, France and Germany and of EU and NATO. A specifically significant issue is 
these actors’ engagement in the security of the Baltic sea region and the arctic.armed con-
flicts originating from climate change, failing states, mass migration and terrorism primarily 
illustrates the international dimension or our defence. But defence policy should be designed 
with a “both – and” construct; sweden’s defence should have both the capabilities of national 
(territorial) defence and participation in international crisis management consistent with 
national interests, contribution to a constructive development, and suppression of negative 
trends. an analysis of global trends points toward a need for both perspectives, not the least 
to provide enduring security policy freedom of action.
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Parallellt med detta kommer en beskriv-
ning att göras av säkerhets- och försvars-
politikens uppgifter som ingångsvärden i 
de övriga delprojekten. den är tänkt att 
utgöra överväganden om och slutsatser för 
vilka ”hjul som behöver uppfinnas” i varje 
försvarsbeslutsprocess och vilka uppgifter 
som kan anses vara ”eviga” och därmed en-
bart utgöra grund. sökandet efter uppgifter 
i säkerhetspolitiken lutar sig emot framlidne 
ledamoten nils andréns beskrivning av att 
nationell säkerhetspolitik är en samman-
fattande beteckning på en stats politiskt 
styrda aktiviteter i syfte att den ska kunna 
förverkliga sina mål också i situationer där 
den ställs inför hot från andra aktörer, sär-
skilt från andra stater, i det internationella 
systemet.1

det följande söker som inledning de ut-
maningar/problem i omvärldsutvecklingen 
som har konsekvenser för sverige med de 
vidhäftade krav på den svenska säkerhets-
politiken och dess uttryck i försvarspolitiken 
som genereras därur.2

Globala trender – 
säkerhetspolitiska utmaningar
i sökandet efter uppgifter för säkerhetspoli-
tiken görs många olika analyser av trender i 
omvärldsutvecklingen. Ett gott exempel är 
det svenska regeringskansliets Strategiska 
trender i globalt perspektiv – 2025: en helt 
annan värld?3 detta kommer sedan till ut-
tryck i försvarspolitiska vitböcker. En studie 
av vår egen försvarspolitiska inriktningspro-
position från 2015 eller finlands utrikes- och 
säkerhetspolitiska redogörelse från 20164 
utgör andra goda omvärldsbeskrivningar. 
så här sammanfattar den svenska reger-
ingen 2015:5

... redogör regeringen för sin syn på̊ den sä
kerhetspolitiska utvecklingen, framför allt 

med utgångspunkt i förhållanden som är 
relevanta för utformningen av den svenska 
försvarspolitiken. Fokus ligger därför på̊ 
sveriges närområde och den säkerhetspoli-
tiska utvecklingen i Europa. globaliseringen 
innebar dock också att enskilda händel-
ser snabbt kan få regionala eller globala 
återverkningar. flödena är gränslösa och 
flödessäkerhet är en viktig del i globalise-
ringen. det ger oss nya möjligheter, men stäl-
ler också ökade krav på samhällets förmåga 
att hantera en ökad sårbarhet. sverige är 
exempelvis beroende av att finansiella flöden 
eller handelsflöden upprätthålls även i andra 
delar av världen. Effekterna av klimatför-
ändringarna är alltmer påtagliga och påver-
kar på flera håll i världen de grundläggande 
livsvillkoren och ekonomiska förutsättning-
arna. detta kommer att ha en avgörande 
betydelse för utvecklingen globalt och för 
med sig säkerhetsrelaterade konsekvenser 
på samtliga nivåer i samhället. förutom 
störningar i samhällsviktiga verksamheter 
och påverkan på människors liv och hälsa 
påverkar klimatförändringarna relationer 
inom och mellan stater och kan därmed få 
säkerhetspolitiska konsekvenser.

detta har den svenska regeringen sedan ut-
vecklat vidare i den nationella säkerhets-
strategin som presenterades av statsminister 
löfven vid folk och försvars rikskonferens 
i januari i år.6

vidare genomför den svenska försvars-
makten regelbundet omvärldsanalyser inom 
ramen för sina perspektivstudier, den senaste 
slutförd under november 2016 i en analys 
av utvecklingen intill 2035.7 denna grun-
dar sig bl a på ett samarbete med den brit-
tiska försvarsmaktens strategiska think tank 
Development, Concepts and Doctrine Centre 
(dcdc). En del av dess omvärldsanalys är 
Future Operating Environment 2035.8

kungl krigsvetenskapsakademiens vin-
tersymposium i februari 2016 ”globala 
trender – två utmaningar för vår säkerhet” 
genomfördes som en del av detta delprojekt.9 
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i inledning gav ledamoten och docenten vid 
försvarshögskolan tomas ries en introduk-
tion till strategiskt tänkande i ett globalt 
perspektiv. han pekade på att vad vi idag 
ser är endast början på i alla hänseenden 
mycket svårare tider. det är avgörande att 
vi har fungerande vitala livssystem som upp-
rätthåller sveriges säkerhetsmål, detta för 
att kunna stå emot framtida utmaningar. 
vitala livssystem är grundplattan som vårt 
samhälle vilar på och rämnar denna rasar 
samhällets fundament.

händelserna i sverige hösten 2015 visade 
på att dessa livssystem blir utmanade i kris 
och katastrof. i kris måste beslutsfattare 
prioritera och i en katastrof måste besluts-
fattare offra, dessa mentala skeenden var 
inte sveriges beslutsfattare beredda på. som 
statsminister stefan löfven själv uttryckte det 

– ”vi har varit naiva”. frågor, som tidigare 
har ansetts politiskt inkorrekta att diskutera, 
har fått en plats på agendan. Med detta krävs 
att fyra perspektiv hålls i åtanke:

1) katastrofer kan hända, även i sverige.

2) godhet och snällhet har sina gränser, det 
är inte funktionellt att överskrida dessa 
gränser vad gäller ekonomi och samhäl-
lets institutioner, i längden påverkar det 
även politiken (t ex sd:s framväxt).

3) Ibland finns det endast mindre goda al-
ternativ, det går inte att i alla hänseenden 
samtidigt tillgodose samhällets funktio-
nalitet och grundläggande värden.

EU är ingen vän i nöden, när krisen när-
made sig växte de nationella särintressena 
tydligt fram.

1) vad gäller globala trender pekade ries 
på tre dimensioner:

2) Den sociala dimensionen: trenderna inom 
denna dimension ser inte lovande ut med 
allt större spänningar i våra samhällen 

(även i de rika delarna). vi har en tillväxt 
som lett till växande medelklasser, samti-
digt som extrem fattigdom förekommer 
som i sin tur kan leda till okontrollerbara 
mänskliga flöden, GOB kommer att öka 
och bli ett massivt problem samt terro-
rismens frammarsch. Maktpolitiken är 
tillbaka och stora stater använder krig för 
att upprätthålla sina intressen. trenden 
är negativ.

3) Den funktionella dimensionen: vi har 
vetenskap och resurser, vilket är positivt, 
men grunden vi står på är bräcklig och 
sårbar p g a antagonistiska hot, cyberhot, 
brottslighet, turbulenta ekologiska system 
(t ex pandemier), men även inneboende 
svagheter i våra egna system (t ex millen-
niumskiftet och den ekonomiska krisen). 
till del dock en positiv trend.

Den ekologiska dimensionen: vi har förbru-
kat, degraderat och söndrat vårt globala 
ekosystem som tar sig formen av stigande 
havsnivåer, ökenspridning etc, vilket redan 
i dag påverkar fattiga delar och har lett 
till konflikter och migration. Trenden är 
negativ.

vad gäller vår omgivning har Europa grava 
problem med en delvis misslyckad integration 
där EU inte hänger med i utvecklingen. detta 
leder till fattigare stater med sämre sociala 
tjänster och infrastruktur och sämre natio-
nella tjänster. vi får fattigare samhällen där 
medelklassen krymper och levnadsstandar-
den sjunker, arbetslösheten stiger och brotts-
ligheten växer. Befolkningen känner inte att 
den har någon framtid, vilket underblåser 
problemen. detta leder i sin tur till hårdare 
politik där extremism, protektionism och 
nationalism frodas.

slutsats: vi kan vända de negativa tren-
derna om vi får ordning på vår ekonomi, 
men det ser inte ljust ut med delvis miss-
lyckad integration, Putin och negativ rysk 
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utveckling österut, oroligheter söderut och 
transnationella revolutioner utsprides. det 
finns inte längre några avstånd för spridning 
av dessa fenomen.

Klimatförändringar – påverkar de 
säkerhetspolitiken?

Efter denna problematiserande överblick 
tog professorn vid institutionen för miljö-
vetenskap och analytisk kemi, stockholms 
universitet, kevin noon vid och utveck-
lade ämnet Planetary Boundaries – Global 
Security Implications. samhället som vi ser 
det idag är ett nytt påfund och har egentli-
gen utvecklats under en kort period av den 
moderna människans historia. samhället vi 
lever i byggdes under en miljömässigt stabil 
period, men under den industriella revolu-
tionen och speciellt efter andra världskriget 
ökade användningen av våra resurser mar-
kant. vårt leverne har påverkat klimatet 
och vi kan idag se följderna av och de risker 
vi kommer att behöva hantera i och med 
den globala uppvärmningen, t ex arktisk 
sommaris och glaciärer i himalaya smälter, 
grönlands istäcke är inte stabilt o s v.

Vi vill gärna prioritera riskerna som finns 
och de faktorer som påverkar dem, men en 
risk är inte en isolerad händelse och vi måste 
kunna handskas med sammanlänkningen 
risker emellan (interkonektiviteten). det är 
ett komplext system men vi har de verktyg 
som krävs. vår uppfattning om risker får 
inte vara statisk då risk förändras över tid. 

”Planetary boundaries” (PB) är ett verktyg 
för framtida prognos (riskanalys) som pekar 
på vilka av våra aktiviteter som riskerar att 

”putta oss över kanten” vad gäller hållbar 
utveckling. om vi beaktar PB:s kan vi få 
vetskap om tröskeleffekter som är icke för-
handlingsbara och skapa ett säkert rum för 
utvecklingen globalt.

slutsats: klimatet kan inte ses isolerat, 
utan som en del i ett komplext system av 
framtida/nutida risker som vi måste beakta 
och handskas med.

På kevin noon följde fil dr Malin 
Mobjörk, stockholm international Peace 
research institute, siPri, som talade om 
Klimatförändringarnas säkerhetskonsekven-
ser. klimatet är inte en isolerad del av samhäl-
let, utan klimatet fördjupar redan existerande 
problem/utmaningar, men leder också till nya 
utmaningar, t ex att havsnivåerna stiger.

vi måste hålla två perspektiv i åtanke vad 
gäller klimatet – tid och rum. vad gäller tids-
perspektivet måste vi förhålla oss långsiktigt, 
både genom en historisk tillbakablick och 

”framåtblick”, därtill måste vi även tänka 
kortsiktigt. vad gäller rumsperspektivet 
måste vi kunna förhålla oss till olika nivåer, 
men också mellan sektorer/verksamhets-
områden för att förstå och förhålla oss till 
de utmaningar vi står inför. detta kräver ett 
vidgat säkerhetsbegrepp.

Vi står inför flertalet säkerhetsutmaningar 
i form av katastrofer och konflikter, men 
också utmaningar inom infrastruktur, migra-
tion och internationella relationer. klimatet 
påverkar alla dessa områden och kritiska 
beroenden inom samtliga måste identifie-
ras innan eventuella flöden av varor och 
tjänster avbryts p g a gränsöverskridande 
händelseutvecklingar. inom alla områden 
måste vi också identifiera vem/vilkas säker-
het vi diskuterar samt vilket tidsperspektiv 
som bör beaktande. vi måste kunna byta 
perspektiv för hur vissa åtgärder påverkar 
och göra djupgående multidimensionella 
analyser kring skeenden.

Konflikter om naturresurser är ofta låg-
intensiva och pågår under en lång tid – när 
blir en lokal konflikt en internationell angelä-
genhet? Konfliktkedjan kan se ut som följer: 
klimatförändringar påverkar naturresurser  
som påverkar ekonomin och migrationen 
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som ökar konkurrensen om naturresurserna 
som ibland resulterar i våldsamma kon-
flikter. Oftast handlar det om kringresande 
jordbrukande folkslag som förflyttar sig till 
områden med redan knappa resurser, kon-
centrationen av människor ökar således på 
en plats med redan begränsade naturresurser 
vilka också saknar konfliktlösningsverktyg 
samt att staten är frånvarande.

slutsats: förändrat klimat har negativ 
påverkan på mänsklig säkerhet, klimatet 
påverkar kända konfliktdrivande faktorer 
och bidrar indirekt till att riskerna ökar för 
väpnade konflikter och för migration. Det 
finns en begränsad kunskap om under vilka 
omständigheter detta sker. En viktig aspekt 
som börjar betonas inom forskningen om 
klimat är vikten av de säkerhetspolitiska 
institutioner som växt fram i efterdyning-
arna av 1900-talets världskrig och även den 
betydelse de har för att begränsa säkerhets-
riskerna sprungna ur klimatförändringarnas 
konsekvenser.

Migration

Efter en paus lämnades klimatfrågan för 
migration. Inledningsvis reflekterade insti-
tutchefen vid fhs lars hedström om hur 
migrationsfrågan har speglats i olika fram-
tids- och trendrapporter de senaste 20 åren. 
två olika perspektiv har framkommit, dels 
som ett problem, dels som en tillgång i de-
mografiska hänseenden. Migration har i det 
här hänseendet inte gjort något särskilt stort 
avtryck i olika rapporter. Men, det kan då 
noteras att migrationsfrågan framgent be-
döms komma att ges en (ofta ofrivillig) hög 
prioritet och finnas högt upp på den politiska 
agendan. detta är en trendförändring.

därefter följde oskar Jöberger från 
gränspolissektionen vid Polismyndighetens 
nationella operativa avdelning (noa) om 
Migration ur polisens perspektiv. förutom 

en genomgång av händelseförloppet och si-
tuationen för polisen under hösten 2015, var 
de huvudsakliga slutsatserna av föredraget, 
för det första att det svenska samhället inte 
hade kontroll över situationen i och med den 
påtagligt ökande tillströmningen av migran-
ter. samhället var väldigt ansträngt vid det 
här tillfället, speciellt i region syd. för det 
andra underströks att detta inte rörde sig om 
ett polisiärt problem och därför inte går att 
lösa med polisiära medel. det är en mycket 
större fråga än så och kräver ett helhetsgrepp 
från det svenska samhället, men framförallt 
på europeisk och global nivå.

Avslutning

symposiet avslutades med att ledamoten och 
den dåvarande generalsekreteraren i folk och 
försvar lena Bartholdson modererade en pa-
neldiskussion Globala trender, säkerhets- och 
försvarspolitiska konsekvenser mellan pro-
fessor Robert Egnell, fil dr Torbjörn Becker, 
ambassadör fil dr LarsErik Lundin, docent 
gudrun Persson och överstelöjtnant Johan 
Wiktorin samt med de tidigare presentatö-
rerna om de säkerhets- och försvarspolitiska 
konsekvenserna för Europa, norden och 
sverige av klimat- och migration.

torbjörn Becker pekade på att sverige glo-
balt sett är ett väldigt rikt land jämfört med 
resten av världen samt att en omfördelning av 
ekonomiska värden skulle ha förutsättningar 
att skapa en mer jämlik värld. det torde i 
längden leda till en minskad migration. vi 
behöver i sammanhanget även finna posi-
tiva aspekter – vad är möjligheter och vad 
är hot? Det finns, menade han, inte någon 
enskild lösning på våra problem – ”there 
is not silver bullet”. Men, Becker menade 
att svaret kan finnas inom energiområdet 
där en ren och billig energitillgång skulle 
kunna avhjälpa en stor del av problemen vi 
ser idag, dock med risk för att det samtidigt 
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kan skapa geopolitiska problem för dem 
som innehar olja.

hur kan vi skapa incitament att använda 
oss av förnybar energi? Det finns ekonomiska 
lösningar/styrmedel som skulle kunna ta oss 
ganska långt. detta kräver forskning, poli-
tiskt ledarskap och globala samarbetsavtal. 
vi är idag i en kris och kriser kräver visio-
nära politiker som är tillräckligt pedagogiska 
för att förklara för befolkningen vad som 
måste göras.

lars-Erik lundin menade att lösningen 
inte finns nationellt, vi måste ta hjälp utanför 
våra nationella gränser, men även utanför 
EU:s. den ekonomiska utvecklingen skulle, 
precis som ries nämnde, kunna hjälpa oss 
på traven, men då kan vi inte stänga grän-
serna. Ett förslag på lösning är en ny modell 

– en global strategi i EU – men detta kräver 
att vi kommer bort från vår egen, EU:s och 
EU-kommissionens naivitet och tillsammans 
hjälps åt för att kunna motverka en multi-
sektoriell kris när den väl drabbar Europa. 
EU:s ledare behöver komma med smartare 
lösningar och Europas befolkning borde 
ställa högre krav på dem.

dessutom får vi inte negligera det södra 
perspektivet och endast förhålla oss till öst- 
och västperspektivet som vi har en tendens 
att göra. det kommer att krävas att den 
afrikanska kontinenten inkluderas i våra an-
strängningar för att verkligen komma till en 
problemlösning och EU är ett fundamentalt 
verktyg för detta. ovarsamma internationella 
insatser har lett till delvis dåligt rykte, men 
genom att arbeta med Afrika kan vi finna 
möjligheter att motverka de trender vi ser.

gudrun Persson menade att den pyra-
mid som tomas ries presenterade är upp 
och ner i ryssland, där är makten tvärtom 
bottenplattan och ekologin endast en deko-
ration på toppen. klimat och migration är 
underordnat den hårda säkerheten. dessa två 
trender har omnämnts i den ryska strategin, 

men endast med hänseende till att afrika 
och Mellanöstern aktiverade migrations-
strömmarna, vilket i sin tur, enligt rysk syn, 
visar att västs och natos sätt att förhålla 
sig är ohållbara.

anti-västperspektivet ligger fast och den 
politiska ledningen knyter sig allt hårdare 
till nationalismen, där varje form av ”färg-
revolution” är ett potentiellt hot. samtliga 
resurser ska stödja den politiska ledningen. 
logiken om att territorium gör landet star-
kare är påtaglig, likaså att denna form av 
politik är kvar för att stanna. det positiva är 
att det (ännu) inte blivit värre. Enda sättet 
för ryssland att ändra bana är att föränd-
ringen kommer inifrån.

Johan Wiktorin betonade risken för att 
sveriges återgång till nationellt försvar åsido-
sätter behovet av det internationella militära 
instrumentet, det föreligger ett behov av ett 
instrument att använda både i nationella och 
internationella skeenden. Även här nämndes 
vikten av att arbeta med afrikanska Unionen 
samt vår motsatta värdegrund i jämförelse 
med ryssland.

robert Egnell pekade avslutningsvis på att 
två saker kan sammanfatta dagens samtal: 
1) de genuint globala och gränsöverskri-
dande utmaningar vi står inför och 2) att 
alla utmaningar är intimt sammankopplade. 
vi står härvid inför tre utmaningar: 1) det 
globala i jämförelse med det nationella, som 
Wiktorin pekade på, behöver vi stärka och 
inneha förmåga inom båda instrumenten, 
2) vi måste ha breda perspektiv och inte 
fastna i stuprör eller områden, en eventuell 
lösning skulle kunna vara samfinansiering 
vid problemlösning av gräns- och sektorö-
verskridande problem samt 3) den säker-
hetspolitiska verktygslådans prioriteringar 
blir viktiga, vi har haft en lång period av 
neddragningar av det svenska försvaret och 
idag nationaliserar vi både realpolitiskt och 
militärt, vi måste stärka den förmågan men 
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vi måste också hålla övriga civila instrument 
såsom diplomati, handel o s v aktuella. kort 
sagt behöver hela bredden av processer prio-
riteras – inte enskilda områden. så långt 
akademiens vintersymposium 2016.

Havet och säkerhet för flöden 
– en första försvarslinje10

havet är ett; alla hav och oceaner (utom 
kaspiska havet) hänger ihop. det täcker 
71 procent av jordens yta, och hälften av 
jordens befolkning lever inom 80 km från 
kust; en siffra som ökar. detta kan jämföras 
med räckvidden hos en tomahawk-robot: 
1 250–1 500 km beroende på version.

EU har lagt fast en politik för blå till-
växt; en näring som idag motsvarar cirka 
5,4 miljoner arbetstillfällen och 500 mil-
jarder € per år; siffror som beräknas öka 
kraftigt (med reservation för konsekvenser 
av Brexit). denna politik motsvaras av den 
svenska maritima strategin (som dock inte 
innehåller några säkerhets-/försvarspolitiska 
aspekter). EU har också tagit fram en ”rik-
tig” maritim säkerhetsstrategi: EU Maritime 
Security Strategy. huruvida denna kommer 
att få en svensk tillämpningsstrategi är osä-
kert. EU har slutligen satt upp en gemensam 
Border and Coast Guard Agency. 90 procent 
av EU:s ”utrikeshandel” och 40 procent 
av dess ”inrikeshandel” går på köl. EU:s 
redare kontrollerar 40 procent av världens 
handelsfartyg.

havsrätten regleras av fn:s havsrätts-
konvention, Unclos. huvudprincipen är 
att havet utanför territorialhavsgränserna är 
res communis, d v s gemensam egendom för 
jordens innevånare med vissa begränsningar 
inom kuststaternas ekonomiska zoner och på 
dess kontinentalsocklar. En annan bärande 
princip är rörelsefriheten till sjöss. fartyg, 
även örlogsfartyg, får navigera överallt in-
klusive på andra staters territorialhav (vid s k 

oskadlig genomfart). denna rätt utmanas nu, 
främst av kina i kinesiska sjön; kina hävdar 
överhöghet över större delen av detta resurs-
rika hav i strid med folkrätten. härav följer 
konflikt med grannländerna inklusive USA. 
detta har också blivit en fundamental fråga 
för hela det internationella rättssystemet.

i praktiken begränsas rörelsefriheten av 
ett antal utvecklingstendenser: utbyggnad 
av infrastruktur till sjöss (vind- och andra 
kraftverk, olje och gasriggar m m), trafik-
regleringar (havsplanering) och naturreservat. 
härtill kommer sjöfartens egna regleringar 
som syftar till att förbättra ekonomin; i 
praktiken går vi mot någon form av trafik-
kontrollsystem bl a för att undvika trafik-
stockningar i viktiga hamnar och kanaler 
(främst Panama- och suez-kanalerna).

oceanerna utgör jordens lungor; här pro-
duceras 50 procent av det syre vi andas. havet 
absorberar också 80 procent av utsläppet 
av växthusgaser och en stor del av den upp-
värmning som följer av klimatförändringarna. 
Men havet kan inte absorbera hur mycket 
som helst. syreproduktionen hotas bl a av 
den s k mikroplasten; mikroskopiska plastbi-
tar som förorenar ekosystemet. oceanernas 

”välbefinnande” är en avgörande fråga för 
hela mänskligheten.

den globala ekonomin är beroende av sjö-
farten; globaliseringen hänger intimt samman 
med maritimiseringen av världens ekonomi. 
Beroende på hur man räknar (volym, vikt, 
värde) går mellan 80 och 90 procent av allt 
gods på de mer än 59 000 fartyg (om mer 
än 500 ton) som trafikerar haven. Som jäm-
förelse kan nämnas att mer än 60 000 fartyg 
per år går ut och in till Östersjön via skagen, 
motsvarande siffra för kielkanalen är mer än 
30 000. Den viktigaste trafikleden passerar 
indiska oceanen. Ett stopp i någon av världens 
viktigaste farvattensförträngningar (suez, 
Panama, Bab-el-Mandeb, singaporesundet, 
Östersjöutloppen och nordsjön etc) skulle 
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direkt få mycket stora konsekvenser för 
världsekonomin.

de största containerfartygen tar idag 
18 000 standardcontainrar. dessa stora far-
tyg kan bara anlöpa ett relativt fåtal hamnar. 
de stora rederierna har därför konstruerat 
ett litet antal (kanske totalt 20) s k hubs för 
omlastning. dessa hubs utgör noder i sjöfar-
tens strategiska nätverk. Containertrafiken, 
speciellt hamnarna, är extremt beroende av 
informationsteknologi och därmed känslig 
för cyberattacker.

95 procent av all elektronisk information 
går genom kablar på havsbotten.

havet är rikt på resurser. fisket – känsligt 
för miljöförstöring och illegalt fiske – är en 
vital basnäring för en stor del av jordens 
befolkning. En allt större del av elektrisk 
energi kommer från olika typer av kraftverk 
till havs. Jordens gas och oljereserver finns 
huvudsakligen på havsbotten. havsvatten 
innehåller mängder av ämnen av stor och 
ökande industriell betydelse. gruvdrift på 
havsbotten blir med tiden en ekonomiskt 
mycket viktig näring. Med hjälp av solenergi 
kan havsvatten omvandlas till dricksvatten 
i stor skala.

den illegala verksamheten till sjöss är 
omfattande: trafficking av olika slag, pira-
ter, terrorister, och vanliga förbrytare (t ex 
försäkringsbedrägerier) drar nytta av ha-
vens frihet. att hålla ordning till sjöss är en 
grundläggande uppgift inom ramen för varje 
maritim strategi.

turism till sjöss är ekonomiskt mycket vik-
tig – 400 miljoner passagerare passerar varje 
år EU:s hamnar. den innebär också faror: 
ett modernt kryssningsfartyg som Harmony 
of the Seas tar 5 000 passagerare och har 
2 000 besättningsmedlemmar. En brand el-
ler en terroristattack skulle utgöra en stor 
katastrof och kräva avsevärda resurser.

Havsrätten ger örlogsflottor stor strate-
gisk rörlighet. från havet kan de hjälpa och 

stödja allierade samt avskräcka och bekämpa 
fiender. Örlogsflottor inkl kustbevakningar 
(organisationen varierar) svarar för ordning 
och säkerhet till sjöss i alla konfliktnivåer.

havet utgör också ett hinder för den som 
inte har tillräckliga medel för att säkra sina 
rörelser. den kinesiska strategin a2/ad (Anti-
Access, Area Denial) syftar till att stänga ute 
andra aktörer, särskilt Usa, från kinesiska 
sjön. det antas att ryssland eftersträvar en 
sådan strategi för att säkra handlingsfrihe-
ten i Östersjön.

En marin strategi syftar normalt till havs-
kontroll (Sea Control) eller åtminstone till 
att bekämpa motståndarens havskontroll. 
Beroende på om man har havskontroll eller 
ej kan man:

• i en offensiv attackera motståndarens 
sjöfart och andra intressen till sjöss samt 
attackera honom från havet eller

• i en defensiv försvara egen sjöfart och 
andra intressen samt hindra motståndaren 
från att attackera eget territorium.

till havs där det inte går att bygga befäst-
ningar eller gömma sig bakom naturhinder 
får striden karaktär av duell där den starkaste 
och den snabbaste vinner. det är svårt att 
kompensera för bristande teknologisk nivå. 
detta gör också att fartyg har en profes-
sionell bemanning. det kustnära området, 
inklusive vindkraftverk och andra instal-
lationer, kan sägas utgöra en övergångsfas 
mellan land och hav.

för en kuststat är havet en första försvars-
linje. Beroendet av sjöfart gör att behovet av 
försvar sträcker sig långt ut från egna vatten; 
få stater kan dock svara upp mot detta behov 

– det krävs samverkan mellan maritima stater. 
det direkta försvaret av landet börjar sedan 
inte vid kusten, utan vid den ekonomiska zo-
nens yttre gräns. innanför denna har staten 
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behov av att i alla lägen kunna försvara – i 
vid mening – sina intressen.

Kärnvapen – en del av den 
nordeuropeiska strategiska 
diskussionen11

kärnvapen har fått en mer framträdande roll 
i rysslands säkerhets- och försvarspolitik. 
den strategiska arsenalen kompletteras av 
en rad ”sub-strategiska” system. dessa ska 
kunna användas både politiskt och för att 
kompensera luckor i rysslands konventio-
nella förmåga. Utvecklingen påverkar inte 
bara kärnvapenstaternas relationer, utan det 
framtida europeiska slagfältet i stort. sverige 
kommer att påverkas. Behovet av att förstå 
hur, är stort. arbetet med att öka kunskap, 
genomföra spel och vidta militära och poli-
tiska åtgärder behöver intensifieras.

kärnvapenfrågor återkommer som en del 
av den nordeuropeiska strategiska diskus-
sionen i takt med att säkerhetsläget försäm-
ras. frågor om de försvarspolitiska konse-
kvenserna av kärnvapen kompletterar den 
politiska fokuseringen på nedrustning och 
icke-spridning. den franska bedömningen 
är till exempel att ”... tactical nuclear ar-
senals are growing, giving rise to fear of a 
reduction in the usage threshold of nuclear 
weapons. in this context what should france 
do? ... france has to be clear-sighted. france 
knows that it is insufficient to call for im-
mediate and total nuclear disarmament”.12 
den svenska försvarsmakten har också lyft 
kärnvapenfrågan i den senaste militärstrate-
giska doktrinen. ”vissa kärnvapenstater ser 
även taktiska kärnvapen som medel för att 
deeskalera konventionell konflikt. Taktiska 
kärnvapen förblir då under överskådlig tid 
ett sätt att kompensera för konventionell re-
sursbrist, därför måste vårt försvar förbereda 
sig för detta hot. risken för en eskalation 

med kärnvapen formar villkoren för hur 
krigföring med konventionella medel kan 
operationaliseras.”13

i vår del av världen är det den ryska kärnva-
penutvecklingen som är drivande. kärnvapen 
har från början haft en viktig strategisk roll i 
ryssland. genom modernisering av den stra-
tegiska arsenalen och rustningsbegränsande 
överenskommelser med Usa har ryssland 
bibehållit paritet med Usa. det har tjänat 
landet genom att ge ryssland både en potent 
avskräckande förmåga och en internationell 
särställning utrikespolitiskt. samtidigt läg-
ger Ryssland sedan flera år mer energi på att 
nyttja befintliga och framtida ”substrate-
giska” kärnvapensystem för säkerhets- och 
försvarspolitiska syften. En rad kort- och 
medelräckviddiga system ska kunna använ-
das för att kompensera luckor i rysslands 
konventionella förmåga, men också för att 
påverka den strategiska balansen och de mi-
litära kalkylerna i Europa. några av dessa 
bryter enligt Usa mot inf-avtalet, sedan 
1988 en av de bärande överenskommelserna 
för ökad stabilitet i Europa. den styrka och 
beslutsamhet som förnyad kärnvapenut-
veckling signalerar har också bidragit till 
att stärka regimen i kreml.14

indirekt påverkar kärnvapenutvecklingen 
i resten av världen också sverige och norra 
Europa. Ett antal osäkra och oansvariga 
aktörer i asien genomför offensiv upprust-
ning av sina arsenaler. Pakistan och indien 
befinner sig i en rustningsspiral som inte 
bara inbegriper säkrandet av en avskräck-
ande arsenal för att minska den instabila 
och osäkra strategiska relationen de befin-
ner sig i. Pakistan när planer och utvecklar 
system menade att användas på slagfältet i 
krigförande syfte. nordkorea har kommit en 
bit på väg med att utveckla en fungerande, 
långräckviddig avskräckningsförmåga. få 
tvivlar på att landet i en framtid kommer att 
förfoga över en arsenal stor och robust nog 
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för att skapa ett stabilt avskräckningsparaply 
under vilket regimen kan fortsätta att regera. 
Befintliga kärnvapenstater, också Ryssland 
måste bland annat ta hänsyn till och agera 
med denna utveckling i åtanke.

frankrike och nu senast storbritannien 
har därför tagit beslut om att behålla och 
modernisera sina respektive arsenaler. Usa 
och kina vidtar också åtgärder för att bibe-
hålla sin förmåga att avskräcka andra kärn-
vapenaktörer. Usa avser också att hantera de 
nya, små, oerfarna och potentiellt oansvariga 
kärnvapenaktörerna genom att neutralisera 
deras arsenaler. Missilförsvarsutvecklingen 
är av särskild vikt.

Utvecklingen gör ett antal frågor särskilt 
angelägna att diskutera ur ett svenskt per-
spektiv.

för det första är frågan hur kärnvapen-
balansen i Europa ter sig. hur ”villkoren 
för krigföring” påverkas, måste på ett tyd-
ligare sätt beskrivas för att förstå det fram-
tida slagfältet. Är det till exempel så att 
ryssland kalkylerar med och övar för att 
faktiskt genomföra strid med kärnvapen? 
vad betyder då det? Eller har ryssland, precis 
som frankrike tidigare (och kanske ännu) 
planer på att kunna eskalationshantera en 
konflikt genom att utföra ett enstaka kärn-
vapenangrepp mot en isolerat fientligt mål. 
Ett nukleärt varningsskott i syfte att få en 
fiende att vika ner sig?

för det andra är frågan hur svensk mili-
tär och försvarspolitisk planering påverkas 
av kärnvapenutvecklingen i närområdet. 
vilka åtgärder kan sverige vidta militärt 
för att minska konsekvenserna av kärnva-
penutpressning eller kärnvapenangrepp? 
Utspridning av förband och resurser är en 
nyckelfråga, men finns det andra åtgärder 
att vidta? liknar situationen den under sista 
delen av kalla kriget eller finns betydan-
de skillnader som gör att vi inte bara kan 

”damma av” gammal kunskap och gamla 

planer? hur påverkas total- respektive den 
civila försvarsplaneringen? vad vet myndig-
heter och departement och vad vet de inte? 
vilka förberedelser vidtas redan och vilka 
vidtas inte?

för det tredje behövs en tydligare be-
skrivning av hur svensk säkerhetspolitik 
påverkas av den befintliga kärnvapendyna-
miken. klyftan mellan nedrustningsideologi 
och försvarsrealism ser ut att öka. kan den 
svenska regeringen både driva frågan om 
att förbjuda kärnvapen och samtidigt förlita 
sig allt mer på andra stater för sitt försvar, 
av vilka flera gör en helt annan bedömning 
av kärnvapenbehovet än sverige? Utsträckt 
avskräckning med kärnvapen som en nyckel-
komponent, är av allt att döma fortfarande 
avgörande för hela Europas strategiska ba-
lans, inte bara natos. hur påverkas utsträckt 
avskräckning av den nya situationen? vad är 
den för sverige och svensk försvarsförmåga 
bästa politiska mix mellan nedrustning, icke-
spridning, rustningsbegränsning och accep-
tans av våra partners val och bedömningar. 
skuldfrågan, d v s vad och vem som driver 
på den fortsatta utvecklingen av och den 
ökade förmågan av ett antal kärnvapenar-
senaler runt om i världen, är en avgörande 
delfråga. hur kan vi på bästa sätt verka 
för att de mest offensiva kärnvapenutveck-
lande staterna dämpar sig? ska Usa, kina, 
frankrike, storbritannien, israel anses driva 
på rustningsspiralen genom att utöka nya 
förmågor eller reagerar de bara på de mer 
offensiva staternas modernisering? Är det 
rimligt att begära att våra partner ska av-
rusta när andra gör tvärt om?

Vi befinner oss i ett läge där ett antal stater, 
oavsett vad sverige eller fn säger, fortsät-
ter att utveckla kärnvapen. frågan om hur 
sverige ska förhålla sig till och reagera på 
denna utveckling är angelägen, men ännu 
finns allt för begränsat systematiskt tänkande 
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i frågan. det är delprojektets avsikt att i det 
fortsatta arbetet återkomma i dessa frågor.

En första analys
konsekvenser för sverige med krav på den 
svenska säkerhetspolitiken och dess uttryck 
i försvarspolitiken

sedan länge har de svenska målen för 
säkerheten beskrivits som att värna befolk-
ningens liv och hälsa, liksom samhällets funk-
tionalitet, samt förmågan att upprätthålla 
våra grundläggande värden som demokrati, 
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättig-
heter. En förutsättning för att kunna uppnå 
dessa mål är att vårt lands politiska mål är att 
vårt politiska oberoende och självständighet 
säkras samt att vår territoriella integritet kan 
upprätthållas. detta lägger grunden för den 
svenska säkerhetspolitiken och ger uppgifter 
till försvarspolitiken, uttryckt i mål för det 
militär och civila försvaret.15

Utvecklingen i ryssland, Putinregimens 
syn på landets roll och dess agerande i sitt 
närområde, inte minst efter den olagliga 
annekteringen av krim och kriget i östra 
Ukraina, avhandlat ovan i avslutningen på 
vintersymposiet 2016, bedöms komma att 
vara en stor säkerhetspolitisk utmaning för 
vårt land under lång tid och leder med nöd-
vändighet till kraftfullt ökade krav på den 
svenska försvarspolitiken i sin nationella 
dimension. nils andéns klassiska beskriv-
ning av säkerhetspolitiken är en god grund 
för att beskriva uppdraget. detta behandlas 
i kv21:s olika andra delprojekt och i dess 
kommande syntes.

Men, de övriga säkerhetspolitiska utma-
ningarna som har skissats i analysen ovan 
berör snarare den internationella dimen-
sionen av vår försvarspolitik. Konflikter i 
efterdyningarna av klimatförändringar och 
fallande stater, folkvandringar och terrorism 
torde också komma att ställa stora krav på 

vår säkerhetspolitik. detta i samarbete med 
andra stater och i de olika internationella 
organisationer och sammanhang som vi ut-
formar vår säkerhets- och försvarspolitik. 
i sökandet efter slutsatser för vår politik 
i ett långsiktigt perspektiv bör detta vara 
ett centralt ingångsvärde; det faktum att 
försvarspolitiken bör utformas i ett både-
och. kort sagt att försvaret kan verka både 
i nationellt försvar och delta i internationell 
krishantering för att värna våra intressen och 
bidra till en god utveckling och förhindra 
eller i alla val minska konsekvenserna av en 
negativ utveckling. En analys av omvärlds-
utvecklingen pekar mot att båda kommer 
att behövas, inte minst för att ge säkerhets-
politisk handlingsfrihet. Projektet fortsätter 
med en fördjupad analys av detta.

De viktigaste aktörernas 
säkerhets- och 
försvarspolitiska utveckling
inom delprojektet studeras som en andra del 
ett antal för svensk säkerhet viktiga aktörers 
säkerhets- och försvarspolitiska utveckling 
i kv21:s 10-15 årsperspektiv i syfte att dra 
slutsatser om konsekvenser för svensk utveck-
ling. dels studeras de nationella aktörerna 
Usa, storbritannien, frankrike och tyskland, 
men också kina, medan rysslands utveckling 
främst framkommer i andra delar av projektet. 
dels görs bedömningar av utvecklingen för 
de viktiga organisationerna EU:s och natos 
påverkan på vår säkerhet.

Uppgiften att bedöma aktörernas och 
därmed vår omvärlds säkerhetspolitiska ut-
veckling i ett perspektiv bortom ett decen-
nium utmanas just nu kraftfullt av Brexit och 
den nya amerikanska administrationen samt 
kan komma att påverkas av resultatet av det 
nederländska valet, franska presidentvalet 
och tyska valet till förbundsdagen. i bästa 
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fall för svensk del fortsätter utvecklingen 
ungefär som de senaste åren, i värsta fall 
utvecklas en ”perfect storm” med ett isola-
tionistiskt Usa utan intresse för europeisk 
säkerhet, ett irrelevant nato och ett EU som 
faller ihop i sina beståndsdelar, bara för att 
nämna några faktorer som gör en långsiktig 
bedömning av omvärldsutvecklingen och 

dess konsekvenser för säkerhets- och för-
svarspolitiken så svår.

inom projektet återkommer vi under året 
med sin fortsatta analys av utvecklingen.

författaren är överste och ledamot av 
kkrva.

Noter

1. andrén, nils: Säkerhetspolitik: Analyser och 
tillämpningar, nordstedt juridik, stockholm 
2002, s 16.

2. i det inledande arbetet har ledamöterna 
anders Emanuelson, tomas ries, lena 
Bartholdson, lars hedström och lars Wedin 
deltagit och lämnat värdefulla bidrag.

3. regeringskansliet 2014.
4. statsrådets kanslis publikationsserie 8/2016.
5. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 

2016–2020, Prop 2014/15:109.
6. Sveriges nationella säkerhetsstrategi, http://

www.regeringen.se/artiklar/2017/01/sveriges-
nationella-sakerhetsstrategi/.

7. Perspektivstudien 2016, försvarsmakten 
högkvarteret, fM2015-13192:9, 2016-12-
01.

8. se https://www.gov.uk/government/
publications/future-operating-environment-
2035.

9. anteckningarna från vintersymposiet 
sammanställda av linnéa arnevall vid fhs.

10. avsnittet är skrivet av ledamoten 
kommendör lars Wedin, en fördjupning 

återfinns i ”EU, Sverige och havet”, TiS 
3/2014, s 211ff.

11. avsnittet är skrivet av ledamoten John 
rydqvist, foi. vidare har delprojektet 
arrangerat ett seminarium på försvarspolitisk 
arena i almedalen med försvarsministern 
närvarande, se https://youtu.be/pDf0nzZe_
ko.

12. Speech by M. Francois Holland, President of 
the Republic – Nuclear deterrence, visit to 
the strategic air forces 2015-02-25, www.
diplomatie.gouv.fr.

13. Militärstrategisk doktrin, Msd M7739-
354028, försvarsmakten, 2016, s 34.

14. Westerlund, fredrik: ”ryssland och 
kärnvapen för slagfältet” i granholm, niklas 
och rydqvist, John (red): Kärnvapen för 
slagfältsbruk och europeisk säkerhet – en 
strategisk faktors regionala betydelse, foi, 
stockholm 2017, under utgivning, s 23.

15. se not 5 och 6.



n r 1 JanUari/Mars 2017

56

krishantering och krisberedskap är de 
sammanfattande begreppen för hur samhäl-
lets aktörer avhjälper en störning i samhällets 
funktionalitet. ”samhällets krisberedskap 
bygger på att samhällets normala verksamhet 
förebygger och hanterar olyckor och mindre 
omfattande störningar. vid allvarliga hän-
delser eller kriser i samhället kan de vardag-
liga resurserna förstärkas. krisberedskapen 
är alltså den förmåga som skapas i många 
aktörers dagliga verksamhet och inte en 
utpekad organisation eller en aktör. det är 
istället en integrerad del av olika aktörers 
ordinarie verksamhet”.1

det nuvarande krishanteringssystemet har 
vuxit fram under en period där det militära 
och civila försvaret tonats ned och bered-
skap inför naturkatastrofer, olyckor och 
störningar i kommunalteknisk försörjning 
istället framhävts och blivit normerande 

för systemet och dess implementering och 
användning hos aktörerna.

Krishanteringssystemet i dess 
nuvarande form 
krishanterings syste met bygger på ett of-
fentligt huvudansvar där tre administrativa 
samhällsnivåer lägger grunden och agerar 
utgångspunkt för olika roller, ansvar och be-
fogenheter. ”Utöver dessa nivåer tillkommer 
den europeiska nivån, EU. Denna geografiska 
indelning gäller generellt och inte endast för 
hanteringen av samhällsstörningar”.2 de 
tre administrativa samhällsnivåerna är på 
nationell nivå regeringen, på regional nivå 
länsstyrelsen och på lokal nivå kommunen. 
Till dessa nivåer kopplas ett geografiskt om-
rådesansvar som för den lokala och regionala 
nivån tydligt regleras i lagen om kommu-
ners och landstings åtgärder inför och vid 

Krishantering på fem nivåer
av Maria Fast och Hans Ingbert

Résumé

the swedish system for crisis management traditionally exists at three levels starting out 
from the geographic area of responsibility: the national, regional and local levels. a greater 
efficiency in crisis management will be achieved by starting out , in all contexts, from five 
levels. over and above the ones already mentioned, there should as soon as possible be added 
levels applying to the individual and to the European Union. Participation by the individual 
is of vital importance for rapidly mitigating the effects of a crisis and for speeding up the 
re-establishment of normal conditions in our society. the European Union level is just as 
self-evident through sweden’s adherence to the Principle of solidarity regarding mutual as-
sistance during a crisis in our society or in an armed conflict. Planning for rapidly and effi-
ciently receiving (or offer) international support is yet another factor for success that should 
always be considered when the swedish crisis management system and its capabilities are 
being discussed. in order to further speed up crisis management, a chain of command should 
be created from the national to the local level.
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extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (lag 2006:544). detta ansvar 
innebär att de tre administrativa nivåerna har 
ett ansvar att inom sitt geografiska område 
samordna arbetet och informationen mel-
lan olika aktörer i krishanteringssystemet, 
såväl vid planering som vid en inträffad 
händelse.

Myndigheter har inom sitt verksamhets-
område ett ansvar för krisberedskapen. vissa 
myndigheter har också ett särskilt utpekat 
ansvar för krisberedskapen och samverkan 
inom olika sektorer i samhället.3 i första 
hand handlar sektorsansvaret om ansvar för 
sina egna sakfrågor oavsett den geografiska 
anknytningen. vid en händelse ska myndighe-
terna också kunna lämna expert- och resurs-
stöd till regionala och lokala aktörer.4

”det svenska systemet för samhällskydd 
och beredskap regleras i grunden av ansvars-, 
närhets- och likhetsprincipen. detta fram-
går av olika utredningar, förarbeten och 
propositioner men principerna som sådana 
är inte definierade i lag. De ska istället ses 
som en bakgrund till dagens regelverk och 
aktörernas uppdrag och mandat”.5

Ansvarsprincipen

ansvarsprincipen innebär att den som ansva-
rar för en verksamhet under normala för-
hållanden ska ha motsvarande ansvar även 
vid störningar och extraordinära händelser. 

”ansvarsprincipen innebär också att aktö-
rerna ska stödja och samverka men varan-
dra, detta brukar kallas för den utökade 
ansvarsprincipen”.6

Likhetsprincipen

likhetsprincipen innebär att en verksam-
hets organisering och lokalisering ska så 
långt det är möjligt överensstämma vid stör-
ningar i fred, kris och under höjd beredskap. 
verksamheten ska så långt det är möjligt 

efterlikna vardagen och fungera med mini-
malt antal störningar.

Närhetsprincipen

närhetsprincipen innebär att en samhälls-
störning ska hanteras så nära händelsen som 
möjligt och av de som är närmast ansvariga 
och berörda. 

En konsekvens av de tre principerna är 
att det inte finns någon utpekad krisledande 
myndighet med befogenheter att överta led-
ningen från andra aktörer. det saknas också 
i svensk lagstiftning formella grunder för 
att utlösa katastroftillstånd och därmed få 
tillgång till särskilda befogenheter. Möjligen 
skulle regeringen kunna hävda konstitutionell 
nödrätt vid en kris. sådana åberopanden 
har skett under 1970-talet och då inneburit 
att regeringen trätt in och styrt en händelse 
med direktiv, exempelvis gisslandramat vid 
norrmalmstorg 1973 och ockupationen av 
västtyska ambassaden 1975.7

crismart uppmärksammade i en rapport 
från skogsbranden i västmanland 2014 att 
principerna kan få rentav hämmande konse-
kvenser där aktörerna inte vågar agera utanför 
det vardagliga rummet. ”ansvarsprincipen 
kan vid en snäv tolkning helt enkelt utgöra 
hinderför en effektiv krishantering. dessutom 
används ansvarsprincipen idag på vissa håll 
som om den hade ett egenvärde vid sidan 
av ordinarie förvaltningsstruktur, som om 
den vore något extra att förhålla sig till. den 
krånglar helt enkelt till det”.8

samma rapport uppmärksammar också 
hur arbetet i staben vid skogsbranden ut-
gjorde en ”ruskig skapelse” sett ur ett sys-
temperspektiv där principerna kastades åt 
sidan för att man skulle lösa uppgiften och 
klara hanteringen. rapporten konstaterar 
att så som systemet ser ut nu (svårtolkat, 
komplext) tenderar det att bli det ena eller 
det andra – ineffektiv hantering men ”by 
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the book” eller effektiv samverkan (och 
därigenom hantering) med stora mängder 
ad-hoc lösningar och beslut inriktade på 
hur uppgiften löses på bästa sätt och efter 
bästa förmåga just här och nu, inte vem som 
egentligen bär ansvaret”.9

samma intryck fås i den nuvarande situatio-
nen med stora flyktingströmmar. Situationen 
saknar en tydlig nationell samordning av 
åtgärderna och lokalt löses mycket ad-hoc 
tack vare person och aktörskännedom och 
inte utifrån vem som egentligen bär ansvaret. 
det nuvarande krishanteringssystemet är helt 
enkelt inte tillräckligt flexibelt och täcker 
inte in de behov som uppstår hos aktörerna 
för att krishanteringen ska bli effektiv och 
samhällets normalbild kunna återställas så 
snabbt som möjligt.

En utvidgad syn på 
krishanteringssystemet med 
fem nivåer
En syn på krishanteringssystemet indelat 
i fem nivåer ger planeringsförutsättningar 
som tar hänsyn till fler inblandande aktörer 
och möjliggör därmed planering, spel och 
övningar som på ett bättre sätt tar hänsyn 
såväl till samhällets komplexitet som till 
inblandade aktörer. 

Den enskilde

Erfarenheten talar för att den enskilde i olika 
former spelar (och kommer att spela) en 
nyckelroll i att lindra (och förebygga) konse-
kvenserna av en omfattande kris i samhället 
och därigenom förkorta återställningstiden 
av samhällets normalbild.

Med nivån den enskilde ska inledningsvis 
förstås den enskildes egen förmåga att ta 
hand om sig själv och i mån av möjlighet 
bistå andra medmänniskor i omgivningen. 
i nivån den enskilde är det ofrånkomligt 

att samhällets krishanteringssystem även 
förhåller sig till den förmåga som männi-
skor bidrar med genom att verka inom olika 
sammanslutningar, vilka bildats på initiativ 
av enskilda människor. 

om krisledande aktörer på ett aktivt sätt 
förhåller sig till nivån den enskilde, som 
ovan beskrivits, kan det svenska krishan-
teringsarbetet stärkas såväl före som under 
och efter en händelse. antagandet bygger 
naturligtvis på att myndigheter och andra 
aktörer aktivt involverar ”den enskilde” i 
planeringsarbetet, i uppdrag och inte minst 
i krisövningar och krisspel, samt slutligen 
också är beredda att ta nivån i anspråk när 
det otänkbara står för dörren. 

Egen försörjningsberedskap

nivån den enskilde var tydligt angiven i 
den under 1960- och 1970-talen utgivna 
broschyren ”om kriget kommer”, där det 
uttrycktes en förväntan om att alla måste 
hjälpas åt: ”varje medborgare måste vara 
beredd att till det yttersta göra sin insats i det 
totala försvaret – inom krigsmakten, civilför-
svaret, krigsproduktionen, folkförsörjningen, 
i hemmen. var och en måste också veta hur 
man skyddar sig mot de faror, som ett nutida 
krig medför, och inse hur väsentligt det är 
att också i kritiska lägen bevara lugn och 
jämvikt. sveriges medborgare uppmanas 
att noga ta del av innehållet i denna skrift. 
tänk efter hur du själv och din familj skall 
handla om kriget kommer.”10 

dagens krishanteringssystem framhåller 
inte den enskilde på samma sätt. En uttalad 
samhällsnorm som utgår från den enskildes 
förväntande medverkan i samhällets krishan-
teringsarbete bör återigen manifesteras från 
den nationella nivån. På så sätt möjliggörs för 
regional och lokal nivå att på olika sätt stödja 
den uttalade samhällsnormen. arbetet med 
implementerande av detta kan på olika sätt 
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redan anses påbörjat, men processen måste 
ges önskvärd drivkraft genom en nationell 
uttalad inriktning. En liknande vägledning 
som ”om kriget kommer” bör utvecklas 
centralt och formuleras så att den blir allom 
omfattande, men med den primära inriktning 
kris eller samhällskris.

På lokal nivå kan noteras ett antal kom-
muner (exempelvis i östra skaraborg och 
göteborg) där konkretiserande arbete med 
broschyrer och allmänna råd på respektive 
hemsida rörande hur den enskilde bättre kan 
klara sig under en samhällskris utarbetats. 
råden anges ofta under rubriken 72 timmars 
egen försörjningsberedskap eller liknande. 
arbete pågår också inom Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MsB) med 
en nationell kampanj avseende den enskildes 
beredskap. Detta arbete bör intensifieras och 
tydliggöras på alla nivåer vad gäller roller 
och ansvar. det bör också samordnas med 
det gryende arbetet avseende civilt försvar 
så att de olika planeringarna och råden har-
monierar. 

det kan i sammanhanget diskuteras om 
just formuleringen 72 timmar ska vara nor-
merande. En rimlig utgångspunkt bör vara 
att oberoende av om det rör sig om en freds-
mässig kris eller något som liknar en mellan-
statlig konflikt bör de allmänna råden vara 
i allt väsentligt lika. dock med de tillägg 
som en väpnad konflikt fodrar i form av 
flyglarm, skyddsrumstillgång och liknande. 
det kan kanske vara lämpligt att inte ange 
några tidsmått över huvud taget, utan låta 
råden vara allmängiltiga. Ett tidsmått kan 
uppfattas som ett löfte att därefter kommer 
myndigheter, med mer eller mindre garanti, 
till undsättning. 

den enskildes förmåga behöver, enligt 
författarna, inte definieras i någon föreskrift 
eller lag. det absolut viktigaste är att den 
på alla till buds stående kommunikations-
vägar görs till en allmän samhällsnorm ut-

talad från den exekutiva makten, på lokal, 
regional och nationell nivå, understödd av 
flertalet aktörer.

det viktigaste är att få så många som 
möjligt att inse betydelsen av att ha en egen 
beredskap för att klara en kris. det spelar 
sedan mindre roll om en 15-åring kan hjälpa 
en 35-åring eller om en 83-åring kan bistå 
en 67-åring. det är den samlade effekten i 
samhället som är den klart övervägande.

Ju fler som omfattas av normen, desto mer 
underlättas myndigheternas arbete med att 
lindra konsekvenserna av en händelse och 
återställning av samhällets normalbild. 

Den enskilde i underifrån framväxta 
kluster

krisledande aktörer bör i sitt planerings-
arbete utarbeta modeller för att ta emot 
tillströmning av frivilliga (organiserade eller 
oorganiserade) och utveckla planer för vilka 
uppgifter som bedöms kunna helt eller delvis 
ställas till frivilliga.

frivilliga resursgrupper (frg) har etable-
rats i en del kommuner i syfte att ta tillvara 
allmänhetens intresse att bidra vid en extra-
ordinär händelse och att få civil krishante-
ringsanvändning av de frivilliga försvarsor-
ganisationerna när försvaret nedbantats och 
fått nya uppgifter. samtidigt har samhällets 
resurser slimmats och effektiviserats. för att 
utveckla och rusta dagens krisberedskaps-
system att fungera även i framtiden behöver 
nivån den enskildes engagemang som frivillig 
lyftas på ett annat sätt än vad som hittills 
gjorts under 2000-talet.

flera frivilliga försvarsorganisationer så-
som civilförsvarsförbundet, svenska för-
svarsutbildningsförbundet, frivilliga auto-
mobilkåren, Bilkåren, frivilliga radio orga-
nisationen, Blå stjärnan, lottakåren och 
röda korset har förklarat sig villiga att 
åta sig olika former av uppdrag och avtals-



n r 1 JanUari/Mars 2017

60

tecknande av medlemmar inom ramen för 
samhällets krishantering. arbetet inom dessa 
organisationer bygger helt och hållet på den 
enskildes engagemang. till dessa organisa-
tioner finns ofta någon form av kontaktväg 
eller samverkansformer med myndigheter 
och kommuner.

det stora frivilligengagemanget utanför en 
frivillig försvarsorganisation (enligt definition 
i frivilligkungörelsen) är inte på samma sätt 
formellt knutet till krishanteringssystemet 
och ingår därför sällan i myndigheters och 
kommuners planeringsarbete. detta stora 
frivilligengagemang måste också på ett tydli-
gare vis tas tillvara såväl i planeringsarbetet 
som under en händelse. 

Exempel på lyckade insatser där den en-
skilde, i sig själv eller genom engagemang 
i underifrån bildade sammanslutningar, bi-
dragit till lindrande av konsekvenser och 
därmed bidragit till kortare återställnings-
tid kan hämtas från stormen gudrun 2005, 
skogsbranden i västmanland 2014 samt de 
lyckade eftersök som hanterats av nyligen 
grundade organisationen Missing People. 
Ett aktuellt sammanhang där den enskilde 
såväl i form av egna individuella initiativ 
som i redan etablerade organisationer och 
nybildade sammanslutningar utgörs av det 
stora engagemang som visas i viljan att bidra 
till ett bättre omhändertagande av de flyk-
tingar som anländer till sverige. i den här 
situationen ser vi också ofta att frivilligas 
insatser är avgörande för att på ett bra sätt 
kunna ta emot och integrera de människor 
som flyr till Sverige.

Ett förhållningssätt som kommuner och 
myndigheter kan använda sig av för att ut-
veckla kontaktnät och skapa rutiner för att 
på bästa sätt kunna nyttja frivilligresurser 
är genom så kallade händelsegrupper. det 
är grupper/kontaktnätverk av redan i förväg 
identifierade aktörer som genom att redan 

i ett föreskede gemensamt planera och öva 
kan bidra till en effektivare hantering av 
en händelse. i ett nyligen genomfört arbete 
i krishanteringsrådet Östra skaraborg, för 
att ta fram underlag för bildande av hän-
delsegrupper eller samverkansledning vid 
en händelse, kan konstateras att i de fyra 
scenarier som analyserades angav de allra 
flesta närvarande krisledningsaktörer just 
frivilligorganisationers medverkan som en 
framgångsfaktor.11

Nivån Europeiska Unionen
det kan naturligtvis argumenteras att hela 
omvärlden ska utgöra en yttersta nivå att 
förhålla sig till, men författarna anför att det 
avtal som slutits för att ta emot och lämna 
bistånd vid en händelse, den s k solidaritets-
klausulen, talar för att EU som organisation 
intar en särställning i förhållande t exvis 
krissamverkan inom och mellan de nordiska 
länderna eller avseende sveriges medverkan 
i olika fn-projekt och insatser.

EU:s civilskyddsarbete är ett samarbete 
mellan medlemsstaterna i syfte att förebygga 
och hantera naturkatastrofer och katastrofer 
orsakade av människan.

civilskyddssamarbetet innefattar EU:s 
konsulära samarbete och dess katastrofföre-
byggande och katastroflindrande arbete.

grunden för slutsatsen att nivån EU ska 
utgöra en nivå i det svenska krishanterings-
systemet utgörs av sveriges undertecknande 
av solidaritetsklausulen som är en del av 
lissabonfördraget från 2009. i korthet inne-
bär solidaritetsklausulen en skyldighet för 
medlemsländerna att ställa upp om en ka-
tastrof, terrorangrepp eller väpnat angrepp 
drabbar något medlemsland. det ställs dock 
inte något krav på militärt bistånd. länderna 
som omfattas av solidaritetsklausulen får 
själv välja på vilket sätt de ska hjälpa ett 
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annat medlemsland eller ta emot hjälp från 
ett annat medlemsland.

grundtanken i fördraget är att ett lands 
säkerhet byggs i samverkan med andra. 
ländernas ömsesidiga beroende av varandra 
medför att det knappast är möjligt att förhålla 
sig neutral oberoende av om det rör sig om 
militärt angrepp eller naturkatastrof.

sverige har också antagit en solidaritets-
förklaring vilken i försvarsberedningens rap-
port12 uttrycks på följande sätt:

sverige kommer inte att förhålla sig passivt 
om en katastrof skulle drabba ett annat 
medlemsland eller ett nordiskt land. vi 
förväntar oss att dessa länder agerar på 
samma sätt om sverige drabbas. sverige 
bör därför kunna ge och ta emot civilt och 
militärt stöd.

det noteras att solidaritetsklausulen under 
hösten 2015 åberopats av frankrike i anled-
ning av terrordådet i Paris i november och 
sverige har där förklarat sig berett att bidra 
i enlighet med klausulen.

för att tidigt kunna nyttja de resurser 
som finns inom ramen för EU:s krishante-
ringssystem bör kännedom om dessa och 
larmrutiner vara kända hos flertalet krisle-
dande aktörer i det svenska krishanterings-
systemet. krishanteringssystemet måste i 
större utsträckning än idag ta hänsyn till hur 
stöd och bistånd ska avropas och lämnas 
mellan olika aktörer. idag hanteras detta 
i stor utsträckning på nationell nivå, men 
det behöver hela tiden finnas med en kun-
skap och kompetens att kunna hantera detta 
även beträffande nivån EU. kännedom om 
avropningsbara rutiner och tillgängliga re-
surser inom EU:s krishanteringssystem hos 
krisledande aktörer i sverige bör väsentligt 
kunna korta inställelsetiderna för dessa och 
därmed tidigt ge krislindrande effekt och 
korta återställningstiderna av samhällets 
normalbild.

Sammanhängande 
ledningskedja
Ett ytterligare sätt att förkorta återställ-
ningstiderna vore att förse samhället med 
ett sammanhängande ledningssystem med 
en ledningskedja med ett klarare utpekande 
av aktörer och med tydliga befogenheter. i 
dagsläget kan länsstyrelsen överta ansvaret 
för räddningstjänsten i en eller flera kommu-
ner (lagen om skydd mot olyckor) och utse 
räddningsledare. Exempel på detta i närtid 
är länsstyrelsens i västmanland övertagande 
av räddningstjänsten i berörda kommuner i 
anledning av stor skogsbrand. 

Mandat för att i övrigt överta kommunalt 
ansvar eller på annat sätt styra kommunerna 
saknas i allt väsentligt. idag återstår då att 
träffa frivilliga överenskommelser om att 
överföra vissa delar av egen beslutanderätt 
till högre (eller annan) nivå. Motsvarande 
har inte den nationella nivån någon uttalad 
direktivrätt till underställda nivåer. 

istället för ledningskedja och lednings-
system pratar vi oftast om samverkan och 
att vi genom samverkan når gemensamma 
resultat. samverkan är väsentlig för att kunna 
nå framgång i arbetet men får inte bli må-
let. samverkan är alltid ett medel för att nå 
resultat. 

”i sverige är samverkan en förutsättning 
för en lyckad krishantering – inte en del av 
krishanteringen. Begreppet samverkan kan 
dock inte stå för sig själv, det måste sättas 
i ett sammanhang för att bli meningsfullt 
och leda till ett resultat. Ur ett rent sam-
verkansperspektiv var staben i ramnäs en 
framgångsfaktor. [...] Under skogsbranden 
gick det därmed relativt bra att etablera for-
mer och processer för samverkan. däremot 
gick det enligt aktörerna mindre bra att 
uppnå gemensamma resultat. vi menar att 
det generellt läggs för mycket kraft och tid 
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på samverkansformer, och för lite på resultat. 
samverkan är inget eget område, det är en 
förutsättning för att nå resultat – en metod. 
En metod som måste utvecklas inom sam-
hällsskydd och beredskap. samverkan är inte 
viktig i sig, det är resultatet av samverkan 
som är viktigt”.13

vår samlade bedömning är att ett ny (fram-
tida) syn på en effektiv krishantering i sverige 
behöver förhålla sig till de fem nivåerna ovan 
i kombination med ett utvecklat lednings-
system från nationell nivå via regional nivå 
till lokal nivå, med uttalade befogenheter 
och mandat. vår bedömning är vidare att 
med en förändrad syn på krishanteringssys-
temet kan såväl startsträckan för de olika 
krisledningsaktörerna som återställandet 
av samhällets normalbild efter händelsen 
kortas i tid.

i skriften ”gemensamma grunder för sam-
verkan och ledning” beskrivs hur möjligheten 
till flexibel ledning ökar, vilket innebär att en 
aktör har så pass god aktörskännedom om 
övriga berörda att man kan ”hoppa” in i en 
ledningsstruktur och få det att fungera. om 
krisledningsaktörerna har krishanteringsråd 
(eller motsvarande) som arenor att mötas 
på och mötena sker med regelbundenhet 
och aktörerna i sina planeringsskeden och 
övningsskeden hela tiden förhåller sig till 
de fem nivåerna och inkluderar dem, t ex 
i form händelsegrupper, kan starttiderna 
vid en händelse kortas och ledningen och 
samordningen effektiviseras.

Ett steg i rätt riktning kan utgöras av 
de förslag som förs fram i skriften ansvar, 
samverkan och handling.14 Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap föreslår 
att av de tre, inledningsvis nämnda, princi-
perna för svensk krishantering ska endast 
ansvarsprincipen kvarstå, medan de båda 
andra ersätts av samverkansprincipen och 
handlingsprincipen. samverkansprincipen 

innebär att aktörer som berörs av en kris ska 
samverka med varandra för att säkerställa 
god ordning och effektivt resursutnyttjande. 
handlingsprincipen innebär att aktörerna 
ska agera proaktivt och vidta nödvändiga 
åtgärder även i osäkra situationer med brist 
på information.

vidare föreslår MsB att länsstyrelserna 
ska harmonisera sina arbetsformer vid kri-
ser i syfte att uppnå och upprätthålla en 
tillfredställande nivå på krishanteringsför-
måga hos den regionala nivån för att un-
derlätta samverkan mellan länsstyrelser och 
mellan länsstyrelser och andra myndigheter. 
Bland övriga förslag kan noteras att MsB 
föreslås ges mandat att effektivt använda 
förstärkningsresurser i samband med all-
varliga olyckor och kriser samt att tillsätta 
en utredning avseende huvudmannaskapet 
för kommunal räddningstjänst.

Utredningen syftar huvudsakligen till för-
bättring och effektivisering av räddnings-
insatser, men den borde, enligt författarna 
ta ytterligare ett steg och omfatta hela det 
svenska krishanteringssystemet och också 
fokusera på möjligheterna att låta regional 
och nationell myndighet överta ledningen 
från andra aktörer, alternativt ge dessa man-
dat att med direktiv styra andra aktörers 
medverkan i en samhällskris. 

Sammanfattande slutsatser
de tre nivåer som idag reglerar det svenska 
krishanteringssystemet bör förtydligas och 
även formellt utökas till fem nivåer. de bör 
aktivt formuleras och implementeras från den 
nationella nivån. Begreppet krishanterings-
systemets fem nivåer bör få en självklar och 
naturlig plats i utvecklingen och debatten 
kring svensk beredskap, oavsett om det rör 
civila kriser eller militär beredskap. 
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kommunikationen mellan nivåerna är av 
oerhörd vikt för den faktiska förmågan. 

Det bör finnas en röd tråd i systemet med 
avseende på vilken utbildning och vilken 
planering som ska hanteras av vilken aktör 
(främst hos aktörer med utpekat geografiskt 
områdesansvar). den enskilde såsom den 
beskrivits ovan måste framhållas och stöd-
jas av den nationella nivån, medan mycket 
av utbildningsarbete och inlemmande av 
nivån sannolikt landar in hos lokala och 
regional aktörer.

En tydlig samsyn hos de olika aktörerna 
måste tillskapas så att hänsyn tas till de 
fem utpekade nivåerna i planverk och inte 
minst vid krisutbildningar och krisövningar. 
nationellt stöd för att underlätta för den en-
skilde att höja sin egen försörjningsberedskap 
är redan i dag under utveckling. fortsatt bör 
stöd ges till de organisationer och samman-
slutningar som växt fram med huvudsyfte att 
på olika sätt stödja samhället vid en olycka, 
kris eller inför höjd beredskap. 

krishanteringssystemets olika aktörer bör 
aktivt gå från att ha kunskap om sårbarheter 
och öva/utbilda sig själva och samverkande 
aktörer till att också ha förmåga att samla 
enskilda och ta emot förstärkningsresurser. i 
en fortsättning bör detta ingå som naturliga 
utbildnings- och övningsmoment. i syfte att 
underlätta detta bör nationell nivå verka för 
utveckling av krav och målbilder för det 
svenska krishanteringssystemet.

den lokala nivån får då uppgiften att ta 
hand om, att ”suga upp”, och samordna 
förutsättningar för enskilt engagemang. i 
en planering för skapandet av händelse-
grupper kopplade till olika scenarios bör 
särskilt beaktas förmågan att hantera till-
strömning av frivilliga, men också möjlig-
heterna att redan i skedet före en händelse 
involvera dem i planeringsarbetet. En stor 

del av planeringsarbetet kan med fördel ske 
i samverkan med de underifrån framväxta 
organisationer och sammanslutningar som 
har på sin agenda att på olika sätt bidra till 
det svenska krishanteringssystemet.

En framgångsrik process torde ge en akti-
vare/medvetnare befolkning avseende dessa 
frågor, där man är medveten om vad man 
själv måste göra och hur man kan hjälpa till 
och bidra till en utvecklad eller rent av ny 
form av frivillighet. En tänkbar formulering 
skulle kunna uttryckas som i form av: Under 
och inför en kris måste vi hjälpa varandra 
och ta hand om varandra, vara medvetna om 
att vi alla ansvarar för det samhälle vi lever 
i och att det utvecklas och fungerar. 

detta tillsammans med en tydliggjord 
ledningsstruktur och ett ledningssystem ger 
möjligheter att skapa ett krishanteringssystem 
som är både flexiblare och mer robust att 
klara av framtidens utmaningar. författarna 
föreslår därför att ett uppdrag ges för över-
syn av de legala möjligheterna till samlad 
krisledning i syfte att möjliggöra tidig styr-
keuppbyggnad och samordning av olika 
verksamheter bör övervägas av lagstiftaren. 
Uppdraget bör också innehålla en utredning 
av möjligheten att införa ett övertagande 
av det samlade ansvaret för krisledningen 
utifrån det geografiska områdesansvaret för 
att påskynda beslutsfattandet och därmed 
också förkorta återställningstiden.

alternativt bör det åtminstone utarbetas 
tydliga och bindande samordningsdirektiv 
för regional och nationell nivå i krishante-
ringssystemet. införandet av en möjlighet till 
övertagande av ledningsuppgifter bör leda 
till en tidigare och effektivare samordning 
av tillgängliga resurser och, inte minst, en 
tidig aktivering av stöd från nivån EU när 
sveriges samlade resurser inte bedöms ha 
tillräcklig effekt.

Ökad effekt i svensk krishanterings nås:
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• När krishanteringssystemet omfattar fem 
nivåer

• När nivån den enskilde formuleras som 
en samhällsnorm avseende förväntan, be-
tydelse och medverkan

• När kännedomen om att Sverige inte står 
ensamt i en svår kris görs känd hos samt-
liga krisledande aktörer

• När ett nationellt samlat ansvars och led-
ningssystem med tydliga mandat utarbetas 
för kriser och andra svåra händelser.

Sammanfattning
den grundläggande målsättningen för ett 
effektivt och bra krishanteringsarbete är att 
normalbilden ska återställas så snabbt som 

möjligt. Återställning av normalbilden ska 
inte förstås som en återgång till exakt samma 
bild som före händelsen. En händelse kan 
påverka samhället i grunden och få oss att 
se annorlunda på saker och ting och vi drar 
lärdomar och erfarenheter. En återgång ska 
istället förstås som ett läge där samhällets 
funktionalitet inte längre är direkt och kraf-
tigt påverkat av händelsen och där arbetsfor-
mer etablerats för att hantera efterdyningar 
i den ordinarie linjeorganisationen. 

Maria fast är pol mag och tidigare verksam 
inom kommunal krisberedskap, nu verk-
sam inom stockholms läns landsting som 
biträdande avdelningschef. hans ingbert 
är brandingenjör och räddningschef vid 
räddningstjänsten Östra skaraborg.
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revolutioner är ibland tysta. frankrike 
upplever en sådan sedan 25 år men har ännu 
inte lyckats förstå den och än mindre givit 
den ett namn. denna revolution gäller det 
nationella försvaret.

Det nationella försvaret har 
idag nått sina konceptuella 
gränser
den strategiska ramen har plötsligt blivit 
flytande. Resultatet i Frankrike är osäker-
het; världen förefaller att falla sönder. det 
franska samhällets ekonomiska problem 
förstärker den gemensamma känslan av 
osäkerhet. sedan mer än fem år ger de suc-
cessiva terroristattackerna på det nationella 
territoriet ett intryck av att försvaret kan 
kringgås. detta hänger samman med att en 
fiende plötsligt trädde fram 2015 med ett 
antal blodiga och överraskande angrepp. 
Man har sett detta som en ny inkarnation 
av kriget men denna gång som en konflikt 
utan konventionell krigföring. när den första 
förskräckelsen hade lagt sig följde nya försök 
att skapa en säkerhetsorganisation som inte 
var förberedd och som man försökte utveckla 
genom att använda olämpliga medel med 

ett egendomligt, besynnerligt och föråldrat 
koncept. denna nya situation har uppfattats 
som särskilt otäck eftersom slutet på det kalla 
kriget föreföll att leda till en ny tid, där en 
allmän tillväxt avlägsnade risken för ett krig 
som bara hade varit alltför närvarande på 
fransk jord under de senaste århundradena. 
Man kunde åter andas och äntligen tänka 
på nya saker; man kunde låta försvaret stå 
tillbaka för andra prioriteringar som utbild-
ning, social rättvisa, modernisering av det 
offentliga livet och utveckling av nya friheter 
i upplysningstidens anda.

Uppvaknandet är brutalt och om frankrike, 
som installerat sig i ett säkerhetens undan-
tagstillstånd, återfinner sig själv i avsaknad 
av säkerhet, är det för att vårt land har un-
derlåtit att dra slutsatsen av den starka ut-
vecklingen i omvärlden och som landet själv 
har bidragit till – ofta oförsiktigt.

Negativ utveckling av det 
nationella försvaret från 
början på 1990-talet
vid slutet av det kalla kriget hade den at-
lantiska alliansen kommit i bakgrunden. 
frankrike trodde att det nationella försvaret 

Det nationella försvaret av Frankrike
Mot ett nytt paradigm?1

av Jean Dufourcq

Résumé

the french national defence has become worn by multiple international operations, the 
requirement to guard the territory against terrorists, and the participation in numerous activi-
ties which have very little to do with its primary task: to defend the nation. it has also seen 
its budget gradually becoming decreased. at the same time, the french project of a European 
autonomous defence capability has failed. france needs a new strategic concept built on na-
tional cohesion and solidarity with neighbours in Europe and around the Mediterranean. 



n r 1 JanUari/Mars 2017

66

kunde överges till förmån för kollektiv sä-
kerhet i skydd av den strategiska kärnva-
penavskräckningen som ger landet en yt-
tersta återförsäkring, i total autonomi. Man 
förde då en militant kampanj till förmån 
för ett europeiskt försvar, man drömde om 
ett positivt franskt strategiskt system som 
utvidgats till att omfatta de europeiska gran-
narna. detta ställningstagande förargade mer 
än en europé och skapade logiskt nog inga 
anhängare. triangeln Paris-london-Bonn/
Berlin visade sig inte kunna komma överens 
om detta projekt som Washington knappast 
uppmuntrade, något som övriga europeiska 
länder ställde som villkor.

Europeiska Unionen drabbades av en kris 
samtidigt som den med svårighet reste sig 
i Maastricht från ett slut på det sovjetiska 
imperiet. den obalans, som skapades av att 
den atlantiska alliansen bevarades, räckte för 
att sakta men säkert ruinera det europeiska 
försvarsprojektet. frankrike var den sista att 
inse, och därefter acceptera, denna sanning. 
detta berodde i sin tur på att landet så starkt 
hade satsat på sitt projekt avseende en Union 
som skulle vara ett större frankrike. det var 
först med den massiva finanskrisen 2008, som 
följde som en snöboll på lehman Brothers 
konkurs, som tvivel sakta såddes. som en 
logisk följd normaliserade då frankrike sin 
relation till nato i en atlantisk ram som 
medförde att man avstod från en strategisk 
autonomi för Europa.

denna ambitionsminskning avseende 
europeisk autonomi fick snart ett konkret 
uttryck när EU:s tyngdpunkt förflyttades 
österut och unionen därmed hamnade i en 
konfrontation med det nya ryssland som 
inkarneras av vladimir Putin. denne satte 
ett brutalt stopp för det ryska sönderfallet 
under 1990-talet. denna spänning mellan 
EU och ryssland får sina största uttryck i 
Ukraina och trans kaukasus samt med de 
s k färgrevolutionerna vilka utgjorde den av 

väst valda strategin. ryssland, redan mycket 
oroat av den muslimska fundamentalism, 
som de wahabitiska dynastierna stödde i 
tjetjenien, kände sig då inringat i söder av 
en nato-europeisk dynamik. ryssland rea-
gerade starkt genom att återuppväcka de 
gamla allianserna i först asien och sedan 
levanten. det västliga strategiska konceptet 
återföddes samtidigt genom att européerna 
samlades under amerikanernas strategiska 
banér, vilket skedde utan ”tvekan eller mum-
mel” i irak och sedan i afghanistan och 
slutligen idag i syrien.

Men allt detta sågs som avlägset av ett 
frankrike som fortfarande frestade av det 
stora strategiska spelet som dess plats i sä-
kerhetsrådet tillåter samt av sin militära 
organisation. försvarsmakten var visserligen 
på tillbakagång men den var professionell 
och den kunde reagera effektivt på politiska 
direktiv, utan allt för mycket kontroller och 
begränsningar från parlamentets sida. den 
europeiska förändringen hade tio år tidi-
gare föregåtts av att den nationella armén 
övergavs till förmån för ett professionellt 
försvar. avskaffandet av värnplikten togs 
under konsensus och uppfattades av somliga 
som en befrielse från en börda, därefter följde 
personalminskningar samt reduktion av bud-
geten och den militära närvaron på franskt 
territorium varpå följde de expeditionella 
operationernas återkomst, de internationella 
operationerna, en replik från kolonialtiden, 
och slutligen överförandet av gendarmeriet 
till inrikesministeriet (anm: gendarmeriet var 
tidigare underställt försvarsdepartementet, 
personalen har dock fortfarande militärt 
status). det nationella försvaret hade tyst 
omstrukturerats.

Utöver torrläggningen av personal och 
budget blev det nationella försvaret omvand-
lat från ”försvar av det nationella territoriet 
och skydd av befolkningen” till en disparat 
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rad av olika sorters uppgifter och aktiviteter, 
som gavs prioritet allteftersom tiden gick: det 
franska deltagandet i en sorts global orga-
nisering genom deltagande i internationella 
operationer, som kallades fredsfrämjande och 
som syftade till ökad internationell säkerhet 
i somalia, libyen, Elfenbenskusten, kongo, 
Mali, sahel för att slutligen engagera sig 
politiskt-militärt – avancerat men farligt – i 
syrien. Parallellt med denna utveckling blev 
försvaret en bricka i den regional- och lo-
kalpolitiska utvecklingen i frankrike. härtill 
kom slutligen stödet till vapenexport som 
ses som en möjlighet att hantera en svag 
ekonomisk utveckling. 

den viktigaste verksamheten, det natio-
nella försvaret, försvagas allteftersom genom 
att andrahandsuppgifter som en aktiv utri-
kespolitik och krångliga socio-ekonomiska 
uppgifter prioriteras. alla dessa aktiviteter 
skapar effekter som ofta får negativa konse-
kvenser för den nationella säkerheten. Man 
utvecklar subtila koncept för att berättiga 
dessa förändringar som tanken om ett sam-
manhang mellan intern säkerhet och extern 
säkerhet samt antagandet att de internationel-
la operationerna ger en positiv återverkning 
på den nationella säkerheten; man för in det 
nationella försvaret i ett utvidgat nationellt 
säkerhetskoncept å ena sidan och å andra 
sidan franska internationella operationer 
i koalitioner med ibland tvivelaktiga och 
högst speciella partners. 

Men man lämnar också försvarsmakten 
med åldrande och olämpliga medel, utdragna 
operativa program, för att inte säga osam-
manhängande – som hangarfartyget Charles 
De Gaulle så ofta insatt men fortfarande 
det enda av sin sort. dessutom har högvis 
med nya tekniska sårbarheter lämnats utan 
tillräckliga åtgärder. Man stöder kraftigt in-
dustrin, ja till och med så mycket att alldeles 

nya förband måste läggas ned för att deras 
utrustning säljs till den som bjuder högst, 
(syftar sannolikt bland annat på de splitter 
nya fregatter som var avsedda för marinen 
men som såldes till Egypten), man öppnar 
våra teknologiska hemligheter och våra pro-
duktionskedjor för tvivelaktiga klienter, men 
man diskrediterar också vår exportmarknad 
genom att bryta kontrakt efter det att dessa 
signerats och omfattas av statliga garantier 
(avser den inhiberade försäljningen av far-
tyg typ Mistral till ryssland). det nationella 
försvaret såg sig framför allt som en politisk 
och strategisk vektor, mycket mer geoekono-
misk än geostrategisk, mer socio-ekonomisk 
än säkerhetsskapande.

allt detta förutsatte att den allmänna 
ordningen säkrades på annat sätt och att 
de sociala, samhälleliga och ekonomiska 
sårbarheterna inte förvärrade sårbarheten 
inom säkerhetsområdet. Men det var just det 
som hände och som kraftigt har präglat slu-
tet av den aktuella regeringsperioden (nyval 
2017) med affären Merah (en terrorist som 
i tre attentat dödade ett antal människor 
i toulouse 2012) som signalerade tre slag 
mot den interna svagheten som man inte 
längre kan ignorera. den aktuella regeringen, 
som nu går mot sitt slut, har djupt präglats 
av denna händelse vilket lett till en kraftig 
förändring av landets säkerhetsorganisation. 
idag måste vi därför hantera återtagandet av 
inrikes säkerhetsprioriteringar med ett försvar 
som blivit överdrivet inriktat och behag-
ligt upptaget av mindre viktiga operationer 
vilka dragit det bort från sina grundvalar. 
En verklig beredskapshöjning av säkerhe-
ten har nu nödvändiggjorts av en följd av 
spektakulära attacker de två senaste åren, 
Charlie Hebdo, Bataclan och Promenade 
des Anglais i nice utan att glömma andra 
allvarliga incidenter.
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Var är vi? Gränsen är 
sannolikt nådd för det 
aktuella försvarskonceptet
för att övertyga sig härom kan man noggrant 
läsa den strategiska studie som återberättar 
de frågor rörande den allmänna säkerheten 
som tagits upp av La Vigie (Utkiken, en 
tidskrift som utges av Jean dufourcq och 
olivier kempf) sedan den startades slutet 
2014. denna krönika visar dag efter dag det 
stigande tidvatten av franska säkerhetspro-
blem och följden av politiska försök att svara 
upp mot de terrorattacker som frankrike 
lidit av sedan mer än fem år.

inte mindre är tolv analyser har publicerats 
på detta tema sedan två år, ibland överlap-
pande, vilket den aktuella situationen krävde. 
dessa visar på otillräckligheten av ett antal 
principer som beskrivits som uppnådda i 
de senaste vitböckerna (motsvarar ungefär 
försvarsberedningens slutrapport) vilket 
måste snarast leda till lämpliga åtgärder. 
nu, i mitten av sommaren 2016 är denna 
medvetenhet om säkerhetens begränsningar 
i frankrike en varning som måste tas med i 
beräkningen inför (presidentvalet) 2017 ty 
också i detta avseende ”kommer ingenting 
att verkligen vara som förr”. 

de huvudsakliga lärdomarna som man 
kan dra av denna nya osäkra verklighet 
på franskt jord driver fram ett antal ofta 
obehagliga slutsatser. dessa leder vidare till 
handlingsvägar för att återge vitalitet till ett 
nationellt försvar färdigt att möta dessa svåra 
tider och för att ge andra prioriteringar för 
landets investeringar avseende säkerhet.

• Den franska befolkningen kan ganska lätt 
anfallas i sitt dagliga liv som framlevs i 
en sorts lättsinne. de som utfört dessa 
blodiga dåd är huvudsakligen fransmän, 
ofta sedan kort tid.

• Terroristernas motivation kommer från 
en besvikelse över det franska samhället 
som stimulerats utifrån och rättfärdigats 
av franska engagemang utomlands – ny-
ligen eller längre tillbaka (d v s inte bara 
dagens operationer utan även gårdagens 
kolonialkrig). det handlar om att straffa 
frankrike lika mycket för vad hon är som 
för vad hon gjort.

• De inrikes säkerhetsstyrkorna har inte 
kunnat förhindra dessa kriminella hand-
lingar av religiös karaktär på grund av 
brist på tidiga underrättelser, samordning 
och kraftsamling. 

• Försvarsmakten har därför massivt rekvi-
rerats för att hålla terrängen, skydda och 
lugna befolkningen och har därigenom 
tagit i anspråk 10 % av markstridskraf-
terna för ständig bevakning.

• Fransmännen känner allt mindre sin för-
svarsmakt och de som tjänar i den har blivit 
alltmer marginaliserade i samhället, på 
grund av dels sitt begränsade antal (mindre 
än 250 000 av 66 miljoner invånare), dels 
sin patriotiska värdegrund och den lojalitet 
som man gör anspråk på. Militären har 
tappat kontakten med en ungdom som inte 
längre tjänstgör i försvarsmakten även om 
den är frankrikes största arbetsgivare.

• Frankrikes säkerhet är inte längre ett an-
svar för alla utan bara för de allmänna 
styrkorna (blåljus inkl militär), ofta ned-
värderade, dåligt utrustade, lite uppmärk-
sammade och övervakade som medbor-
gare.

• Det attackerade franska folket har visat 
på kollektiv uthållighet (stryktålighet) 
och ansvarskänsla.

• Försvarsbudgetens eviga minskning, som 
passade hela det politiska fältet, har 
av nödvändighet övergetts och perso-
nalminskningen stoppats för att möta 
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oväntade interna operationer; långt över 
vad det militära kontraktet (de franska 
försvarsbesluten innehåller ett operativt 
kontrakt som säger vad försvarsmakten 
ska kunna göra) kräver avseende stöd till 
den allmänna ordningen.

• Men försvarsbudgeten fortsätter att för-
gylla de stora, komplexa och dyra vapen-
systemprojekten som byggde på världs-
situationen vid det kalla krigets slut, som 
ger draghjälp avseende teknologiutveck-
lingen hos fransk industri. den franska 
teknologiska suveräniteten som det ofta 
hänvisas till har tjänat som svepskäl för 
stora investeringar; ofta av diskutabel 
nytta.

• Säkerhetssamordningen på europeisk nivå 
har visat sig otillräcklig, och olikheterna 
i hur den massiva migrationsvågen har 
hanterats, framtvingad av lika mycket 
av krisen i syrien som ekonomiska svå-
righeter och klimatproblem, har splittrat 
de europeiska grannarna och tvingat alla 
EU medlemsstater att lita till sina egna 
medel.

• Nato spelar ingen roll i strävanden att 
minska osäkerheten på det nationella ter-
ritoriet men har bidragit till att förvärra 
den europeiska spänningen, speciellt med 
ryssland i Ukraina.

• Den av Nato fastlagda nivån 2 % av BnP 
för säkerhet är en olämplig reminisens 
från av det kalla kriget. den del av fransk 
nationalrikedom som används för säker-
heten är utan tvekan otillräcklig.

• En nationell försvarspolitik är mindre en 
fråga om budget och antal än en fråga av-
seende kollektiv beredskap och minskning 
av sårbarheter.

• Frankrike är inte i krig, bortsett från en risk 
för inbördeskrig, och alla ansträngningar 
bör göras för att återskapa en politisk 

väv som skapar en nationell kollektiv 
ansvarskänsla och solidaritet avseende 
säkerheten med våra grannar i Europa 
och runt Medelhavet.

• Det nationella försvarskonceptet bör där-
för ses över, ty svaret på dagens osäkerhet 
är med all sannolikhet, för första gången 
i fransk historia, inte av militär art.

• Den allmänna ekonomiska oron sedan två 
år kräver en global strategi som garanterar 
frankrikes säkerhet och därigenom dess 
fortbestånd. 

försvarsmakten utgör frankrikes yttersta 
argument (ultima ratio) och republikens 
väpnade arm samtidigt som den är bärare 
av dess värden. denna uppgift går före del-
tagandet i freds- och säkerhetsbevarande 
operationer med syfte att bevara att värl-
den organiseras i enlighet med fn-stadgans 
ideal. försvarsmakten är alltså ansvarigt för 
försvaret av frankrike, dess territorium och 
befolkning. den bidrar direkt till säkerhet 
och stabilitet i landets europeiska omgivning 
liksom i Medelhavsområdet och bidrar till att 
säkra landets intressen och stärka dess förde-
lar överallt i världen. detta är den politiskt-
strategiska ramen i vilken försvarsmakten 
agerar och ger genom det nationella försvaret 
konkret form åt suveräniteten 

En väl underhållen marin styrka, som 
ständigt är till sjöss, är nödvändig för att 
bevara en organisation av världen som är i 
överensstämmelse med franska intressen och 
för att dra nytta av landets geostrategiska 
fördelar, inte minst på oceanen (frankrike 
har världens näst största ekonomiska zon). 
för marinen, som är republikens främsta 
maritima aktör, handlar det om att aktivt 
stödja rörelsefriheten till sjöss och att säk-
ra de maritima områden, som är vitala för 
frankrike, nämligen underhållslinjerna till 
Europa och till de områden i oceanen för 
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vilka frankrike har exklusivt ekonomiskt 
ansvar. att utveckla dessa fördelar, att säkra 
dessa områden och, när så behövs, interve-
nera militärt utgör marinens permanenta 
uppgifter

författaren är konteramiral och forskare i 
strategi samt medredaktör för nättidningen 
La Vigie (https://www.lettrevigie.com).

Not

1. anm: artikeln är översatt och något 
bearbetad av ledamoten lars Wedin; 
översättaren delar inte nödvändigtvis 
artikelns argument och slutsatser.
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i försvarsberedningens rapport, För-
svaret av Sverige – Starkare försvar för en 
osäker tid,1 analyseras den säkerhetspoli-
tiska utvecklingen i sveriges närområde. En 
av slutsatserna är att den enskilt viktigaste 
uppgiften i försvarsinriktningsperioden efter 
2015 är att öka den operativa förmågan i 
krigsförbanden och att säkerställa den sam-
lade operativa förmågan i försvarsmakten. 
detta innebär ytterligare en justering av 
den säkerhetspolitiska inriktningen som på 
några decennier i rask takt gått från ett starkt 
invasionsförsvar, till en kraftigt reducerad 
insatsorganisation med fokus på internatio-
nella insatser i afghanistan och Mali. kursen 
har nyligen, efter en negativ omvärldsför-
ändring i vår närhet, ställts om från inter-
nationella insatser till att vi, samtidigt med 
internationella insatser, åter prioriterar det 
nationella försvaret. vi ställer oss frågan 
hur dessa snabba och omfattande föränd-
ringar har påverkat den militära förmågan 
idag? Är det förändringar av statsmaktens 
uppdrag till försvarsmakten som varit dri-
vande inom förmågeutvecklingen eller är det 

kanske teknikutvecklingen i sig som skapat 
ett förändringsbehov?

till följd av det försämrade säkerhets-
politiska läget i Europa ska den svenska 
operativa förmågan ökas för att skapa en 
tröskeleffekt som ska avhålla en motståndare 
från att angripa sverige. om inte det lyckas 
kan försvarsmakten komma att stå inför att 
möta en högteknologisk motståndare. sen 
kalla krigets slut har försvaret ställts om från 
ett kvantitativt massförsvar med möjlighet 
att mobilisera 850 000 man till ett litet men 
kvalitativ högteknologisk försvar. 

kostnaderna för utveckling, anskaffning 
och vidmakthållande av militära förmågor 
har ökat kraftigt de senaste decennierna. 
samtidigt har på mindre än tio år, räknat 
i 2012 års prisläge, ca två tredjedelar av 
försvarsmaktens anslag för forskning och 
teknikutveckling (fot) försvunnit, se tabell 
1. ”nu har vi minskat så hårt att vi är nära 
kritiska nivåer”, enligt hans alm, chef för 
försvarsmaktens långsiktiga utvecklings- och 
analysavdelning.2 Även resurserna för teknisk 
prognos har minskat kraftfullt sedan kalla 

Ett militärtekniskt perspektiv på 
förmågeutveckling
av Stefan Silfverskiöld

Résumé

this article describes how external changes, doctrines, personnel, organization and technol-
ogy have interacted over time. Based on Swedish government terms in office from 1991 to 
the present time, we give a general overview of some important changes in the international 
development and their influence on defence policy reports, defence policy bills and on the 
swedish armed forces’ capability development. We use two approaches, demand pull and 
technology push, to describe the changes observed. among external changes, the ongoing 
technology development is important. in order to meet the challenges of the future, we 
propose that the swedish armed forces should increase their investments on research and 
development as well as on technology forecasting.
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krigets slut 1991. Är satsningarna inom fot 
och teknisk prognos tillräckliga för att ge en 
allsidig belysning av förändringsbehov, av 
framtida teknologiers möjligheter och be-
gränsningar och av deras bidrag till operativ 
förmåga så att försvarsmakten ledning kan 
få erforderligt beslutsunderlag för förmåge-
utveckling mot framtida utmaningar?

innan vi besvarar de ovanstående frågorna 
beskrivs översiktligt relationerna mellan ope-
rativ kontext, doktrin och förmåga. Militär 
förmåga kan beskrivas uppstå när människa, 
teknik och organisation är i samklang och 
det finns en doktrin som är anpassad till 
rådande omvärld, se figur 1.

Figur 1. En modell av ett förmågesystem i balans, 
där doktrinen är anpassad till rådande omvärld 
och utgör en grund för byggklossarna människa, 
teknik och organisation som tillsammans bygger 
den militära förmågan. Grafik: Martin Ek

omvärlden eller den operativa kontexten 
utgör de ramvillkor (politiska, geografis
ka, ekonomiska, kulturella m fl) inom 
vilka försvarsmakten ska verka med sina 
förband med deras organisation, perso-
nal och tekniska system. Perspektivstudier, 
PErP, målbilder och visioner beskriver hur 
försvarsmakten bör utvecklas på lång sikt 
(10–20 år). doktriner är inriktande doku-
ment som behandlar hur stridskrafterna avses 

användas idag och utvecklas de närmaste åren. 
doktriner har således ett i huvudsak kortare 
tidsperspektiv än PErP. försvarsmaktens 
utvecklingsplan, fMUP, som är nära knu-
ten till doktrinerna, påverkas av doktrinens 
övergripande inriktning och påverkar i sin tur 
doktrinen på sikt. teknisk prognos studerar 
hur teknikutvecklingen kan tänkas förändras 
på 25-30 års sikt, och kan bidra till en del 
av ingångsvärdena till perspektivplane- och 
fot-processerna. 

doktrinutveckling är en komplicerad, le-
vande utvecklingsprocess. En militärstrategisk 
doktrin fastställdes 2002. försvarsmaktens 
reformering och förändringarna i den ope-
rativa kontexten föranledde att en ny mi-
litärstrategisk doktrin, Msd,3 fastställdes 
2011. här beskrivs doktrin, personal, or-
ganisation och materiel/teknik som några 
viktiga påverkansfaktorer för utveckling av 
stridskrafterna, se figur 2. den nu gällande 
Msd 20164 fastställdes våren 2016. 

Figur 2: En förmågesystemmodell baserad på 
den indelning som US DoD använder sig av. 
Påverkansfaktorerna5 är doktrin, organisa-
tion, träning, materiel, ledarskap och utbildning, 
personal samt faciliteter (DOTMLPF). Nato 
kompletterar modellen med interoperabilitet 
(DOTMLPFI), som i figuren ses omsluta de 
andra områdena.
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kraven inom respektive påverkansfaktor 
ska inte ses isolerade eftersom de påverkar 
varandra och har ett ömsesidigt beroende. 
om t ex ett förmågekrav ”att kunna operera 
i ökenmiljö” introduceras ställer det nya 
krav på befintlig materiel. Det är viktigt 
att betrakta den nya förmågan och de krav 
den genererar på ingående resurser ur ett 
helhetsperspektiv. härigenom kan inverkan 
på andra påverkansområden identifieras och 
en optimal resurskombination för förbandet 
utvecklas, det vi vanligen kallar att ha ett 
systemperspektiv. 

i empiriavsnittet beskrivs översiktligt, upp-
delat på mandatperioder, de senaste decen-
niernas omvärldsförändringar och deras kon-
sekvenser för försvarsbeslut, doktrin, organi-
sation och tekniska system. detta görs i syfte 
att belysa viktiga påverkansfaktorer som har 
haft inflytande på förmågeutvecklingen under 
perioden. i resultatavsnittet sammanfattas 
mandatperiodernas huvudsakliga föränd-
ringar i tabellform och i text. avslutningsvis 
diskuteras identifierade konsekvenser av de 
snabba doktrinförändringarna för svensk 
förmågeutveckling, slutsatser presenteras 
och de inledande frågorna besvaras. 

Vi definierar några centrala begrepp:

Militärstrategisk doktrin inriktar hur militära 
maktmedel ska användas för att uppnå de 
säkerhetspolitiska målsättningar som reger-
ing och riksdag beslutar. Msd är förklarande 
och inriktande och ska främst ses som en 
kompass som i kombination med gott om-
döme ska ge vägledning för försvarsmaktens 
personal i försvaret av sverige.6

Militär förmåga kan betecknas som hand-
lingsfrihet med militära resurser för reguljär 
krigföring. när man talar om en aktörs 
militära förmåga görs det ofta inte en be-
dömning av dess väpnade styrkors faktiska 
krigföringsförmåga, eftersom detta skulle 
omfatta ett antal variabla faktorer som ope-

rationsmiljön, motståndaren, eventuella al-
lierade och andra kontextuella faktorer.7 
Militär förmåga kan alltså betraktas som 
en kombination av kapacitet och politisk 
vilja men bör förutom handlingsfrihet för 
reguljär krigföring också omfatta irreguljär 
och hybridkrigföring med den senaste tidens 
behov att kunna verka även i gråzonen8 mel-
lan krishantering och krigföring.

Begreppet förmåga definieras som att 
kunna utföra något och utföra det väl. 
förmågebegreppet kan förses med olika 
attribut som närmare beskriver vilken typ 
av förmåga som avses och kan med fördel 
relateras mot olika konfliktnivåer. Exempel 
på olika förmågor kan vara att övervaka eget 
territorium, hävda egen territoriell integritet, 
bidra till en internationell insats eller avslå 
väpnat angrepp. all militär verksamhet är 
antingen förmågeskapande, d v s all verk-
samhet som krävs för att producera ett mi-
litärt förband, eller förmågeutnyttjande, ett 
attribut som avser hur förbandet används i 
militära operationer.”9

inom ämnet militärteknik studeras hur 
tekniken och tekniska system inverkar på och 
påverkas av militär verksamhet. Militärteknik 
tillhör designvetenskaperna vilket innebär 
att ämnet är nyttoinriktat och omfattar vil-
ken militär effekt som är möjlig att uppnå 
med användning av en viss teknik samt un-
der vilka förutsättningar detta är möjligt. 
Militärteknik studerar även vilka nya militära 
möjligheter nyutvecklad teknik liksom en 
annorlunda användning av befintlig teknik 
kan ge. Ämnet behandlar också de skilda sätt 
på vilka tekniken kan bidra till att uppfylla 
de grundläggande krigföringsförmågorna 
(verkan, skydd, uthållighet, underrättelser, 
rörlighet och ledning)10. Eva Jensen utvecklar 
synen på ämnet: ”Militärteknik kan också 
hävdas tillhöra vetenskapen om artefakter 
där såväl en teoretisk som en empirisk ansats 
erfordras för att utveckla och förklara hur 
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militära artefakter uppfyller militära funk-
tioner i syfte att uppnå militära effekter och 
till vilken grad de gör det”.11

Krigföringsförmåga har klassiskt beskri-
vits som ett tempel uppburet av tre pelare 
åsyftande tre samverkande faktorer; fysiska, 
konceptuella och moraliska faktorer. de 
fysiska faktorerna utgörs av stridskrafter, 
personal, och övriga faktorer. i Msd 2016 
införs ett mer dynamiskt krigföringsbegrepp, 
som i strategisk mening utmärks av anpass-
lighet och ett beroende av sammanhang. 
krigföringen måste förstås som en helhet.”12 
Militärtekniska aspekter återfinns främst i 
de fysiska faktorerna, exempelvis materiel, 
infrastruktur och tillgänglighet men även 
i form av militärteknisk kunskap hos per-
sonalen.

Den definition av militär nytta13 vi väljer 
att använda här är bygger på synen att en 
förmåga är ett system av växelverkande sys-
temelement i någon förmågesystemmodell, 
t ex dotMlPfi Militär nytta är en funktion 
av tre situationsvariabler: det utvärderade 
systemelementet (t ex i form av spelkort), den 
militära aktören (t ex förbandet) som utvär-
derar systemelementet och sammanhanget 
(scenariot) i vilket systemelementet används. 
konceptet har tre dimensioner: 

den militära effektivitetsdimensionen är 
ett mått på den övergripande möjligheten 
att med ett systemelement, utifrån dess pre-
standa, lösa ett uppdrag om det används i 
ett system med representativ personal, i av-
sedd miljö och inom ramen för en planerad 
militär operation.

• Den militära lämplighetsdimensionen är 
den grad med vilken systemelementet kan 
anses passa i ett specifikt militärt samman-
hang om hänsyn tas till dess växelverkan 
med andra element i förmågesystemet. 

• Kostnadsdimensionen är ett mått på hur 
väl kostnaden för systemelementet stäm-
mer med avdelade resurser. 

• Den militära nyttan av något, ett system-
element, beror således av vem som ska 
använda det och i vilket sammanhang. 
den är ett sammansatt mått på hur ef-
fektivt det bidrar till att lösa uppgiften, 
hur lämpligt det är att använda det och 
om man har råd att göra det. 

två vanliga begrepp inom teknikutveckling 
är demand pull och technology push.14 

Demand pull beskriver hur innovations-
processen i industrin responderar på markna-
dens behov och styr den utveckling som sker 
inom forskning och teknikutveckling mot 
produkter som fyller marknadens behov. 

Technology push, å andra sidan, beskriver 
hur innovationer trycks fram från forskning 
och teknikutveckling genom produktions- 
och marknadsavdelningarna, utan hänsyn till 
om produkten uppfyller användarbehoven. 
den kan sägas syfta till att skapa ett behov 
för den nya produkten på marknaden.

Empiri – omvärldsföränd-
ringarnas inverkan
i detta avsnitt studerar vi hur omvärldsför-
ändringar avspeglas i formuleringar i rap-
porter från försvarsberedningen och genom 
propositioner till riksdagen påverkar inrikt-
ningen av det militära försvaret. ny inriktning 
ställer krav på förmågor, på anpassning av 
militära doktriner, organisation och förband 
med tekniska system. 

den säkerhetspolitiska kontexten, eller 
omvärlden, är under ständig förändring. En 
viktig omvärldsförändring i modern nutids-
historia är Berlinmurens fall 1989 som inne-
bar den östtyska regimens fall, sovjetunionens 
och Warszawapaktens upplösning 1991 och 
slutet på en epok, det kalla kriget. gradvis 
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förändrades den svenska säkerhetspolitiken. 
genom vårt medlemskap i Europeiska unio-
nen (EU) 1995 anslöt sig sverige till det som 
2009 blev EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik (gUsP). gUsP omfattar 
försvarssamarbete i form av fredsbevarande 
uppgifter och en gemensam insatsstyrka 
för krishantering. sverige är medlemmar 
av natos samverkansorgan Partnerskap för 
fred (Pff) sedan 1994, och har 2002–2013 
deltagit med väpnad trupp i den natoledda 
internationella styrkan i afghanistan. 

vid sidan av säkerhetspolitiska förändring-
ar är teknikutvecklingen en viktig omvärlds-
förändring, som gör att våra stridskrafters 
möjligheter och begränsningar förändras. 
Under slutet av 1990-talet och början av 
2000-talet kom den civila it-revolutionen 
att få en stark påverkan på försvarsmaktens 
transformering, mer om detta nedan.

vi inleder med att ur ett militärtekniskt per-
spektiv beskriva hur omvärlds- och doktrin-
förändringarna påverkat försvarsmaktens 
militära förmåga under olika tidsperioder.

Neutralitetsdoktrinen 1945–
ca 1990
Under det kalla kriget (1945–1990) känne-
tecknades det svenska förhållningssättet av 
neutralitetsdoktrinen, som officiellt innebar 
alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i 
händelse av krig. Under det kalla kriget an-
sågs sverige ha en strategisk position mellan 
den västliga försvarsalliansen nato och den 
sovjetdominerade Warszawapakten i öst. 
den säkerhetspolitiska neutralitetsdoktrinen 
upprätthölls, åtminstone officiellt. Trots den 
utåt deklarerade alliansfriheten har under 
senare år framkommit att ett utbrett sam-
arbete ägde rum med västmakterna.15 det 
senare har kommit till allmän kännedom 
bl a genom Mikael holmström.16

Under efterkrigstiden satsade sverige på 
att bygga upp ett starkt konventionellt för-
svar. grundstenarna i totalförsvarskonceptet 
var territorialförsvar, värnpliktsarmé och en 
hög tekniknivå inom flygvapnet och flottan. 
de stående styrkorna var få, men genom 
en snabb mobilisering skulle landet kunna 
ställa upp betydande resurser. En följd av 
neutralitetspolitiken var att huvuddelen av 
krigsmaterielen tillverkades i en växande 
svensk försvarsindustri.17 denna utvecklade 
försvarsmateriel av hög internationell klass i 
syfte att uppnå en hög grad av självförsörjning 
avseende förvarsmateriel till mark-, luft- och 
sjöstidskrafterna. kännetecknande var att 
materielsystemen utformades som kompo-
nenter i förmågesystem för unikt svenska 
behov, t ex stridsvagn s och J35 draken.

Kvalitet före kvantitet 1991–
1994
när det kalla kriget tog slut i början av 
1990-talet skapades nya förutsättningar för 
sveriges neutralitetspolitik. det var natur-
ligen svårt att göra korrekta bedömningar 
av utvecklingen. få kunde förutspå Estland, 
lettlands och litauens självständighetsför-
klaringar eller sovjetunionens upplösning i 
december 1991. i inledningen till regeringen 
Bildts proposition, februari 1992, betonades 
att ”svenska försvarets fortsatta utveckling 
bör utgå ifrån att riskerna i närtid för ett 
stormaktskrig i Europa – det krig sverige 
främst bör gardera sig mot – är mycket små”. 
regeringen ansåg att det var mycket viktigt 
att ”... vi redan i fredstid visar att vi inte 
accepterar någon form av intrång på vårt 
territorium. försvarsmakten skall därför 
ha förmågan att ingripa mot varje form av 
kränkningar mot vårt luftrum och territorium. 
skyddet mot undervattenskränkningar skall 
därvid uppmärksammas särskilt”.18



n r 1 JanUari/Mars 2017

76

avseende stridskrafternas fortsatta ut-
veckling ville regeringen prioritera kvalitet 
före kvantitet. En materiell förnyelse inom 
arméstridskrafterna skulle åstadkommas 
genom förbättrad förmåga till mörkerstrid, 
anskaffning av hårdmålsammunition till 
artilleriet, luftvärn med medellång räckvidd, 
ny sambandsmateriel, nya stridsvagnar och 
stridsfordon samt modernisering av befint-
liga vapensystem.19 inom marinstridskraf-
terna skulle ubåtsskyddsförmågan prioriteras 
samtidigt som utvecklingen av nya allsidigt 
användbara ytstridsfartyg (korvett visby) 
skulle fortsätta. Organiserandet av amfi-
bieförband och den påbörjade robot- och 
torpedutvecklingen skulle fullföljas. Ubåt 
gotland skulle förses med tillsatsmaskineri,20 
tillMa. för luftstridskrafterna prioritera-
des luftförsvarsförmågan. Utveckling och 
anskaffning av motmedel till Jas 39 ansågs 
därför viktig att fullfölja. regeringen ansåg 
vidare att attackkapaciteten för sjömålsbe-
kämpning skulle ökas väsentligt genom in-
förandet av robot 15 till aJ 37 samt robot 
15f och robot 04 till aJs 37.21

Analys: trots den påtagligt positiva om-
världsförändringen, som innebar att en tydlig 
hotbild var svår att se, fullföljdes under pe-
rioden 1991–1994 förstärkningar av system 
för att värna nationens territoriella försvar. 
Perioden dominerades av demand pull för att 
åstadkomma materiell förnyelse och stärka 
förmågor.

Anpassning – återtagande 
1994–98
1990-talet var en period då huvudriktningen 
i säkerhetsläget förbättrades för sveriges del. 
som en följd av detta skedde omfattande 
förändringar av totalförsvaret, inklusive bud-
getreduktioner. Björn von sydow menade att 

”anpassningsprincipen syftar till att försvars-
förmågan ska kunna öka eller minska i takt 

med att hotbilden förändras”.22 tätt kopplat 
till anpassning var begreppet återtagande som 
blev metoden för att hantera osäkerheten i 
den säkerhetspolitiska situationen efter det 
kalla krigets slut. Återtagandet beskrev hur 
försvarsmakten skulle återta de förmågor 
man tonat ned vid en lägre hotbild om hot-
bilden åter skulle öka. försvarsmaktens in-
ternationella insatser förklarades med: ”de 
erfarenheter som personalen har med sig 
hem är ett strategiskt kapital inte bara för 
förberedelser inför framtida operationer. de 
hjälper oss också få tillräckligt insatsfokus 
på verksamheten.”23

Begreppet ”strategisk time-out” myntades 
av general Johan kihl 1997.24 Eftersom hot-
bilden var lägre infann sig en möjlighet att 
reformera försvarsmakten. En viktig kun-
skapskälla till reformeringen utgjordes av det 
amerikanska företaget science applications 
international corporation, saic, som ge-
nomförde en första studie om dominant 
Battlespace awareness, dBa, med start i 
december 1997. denna och därpå följande 
studier om revolution in Military affairs, 
rMa, var grunden till den dåvarande inrikt-
ningen mot det nätverksbaserade försvaret, 
nBf, och ledningssystemutvecklingen, 
ledsyst. general Michael Moore beskrev 
försvarsmaktens transformation enligt föl-
jande: ”den ”revolution” (rMa) som vi nu 
diskuterar har sitt ursprung i amerikanskt 
och nato-tänkande under 1980-talet, d v s 
under det sista decenniet av det kalla kriget 
som en konsekvens av den civila teknikut-
vecklingen. Konsekvenserna fick direkt inver-
kan på den militära doktrinutvecklingen.”25 
i nBf-konceptet var det enligt Moore den 
civila informationsteknikens möjligheter 
som drev på doktrinutvecklingen och den 
följande nBf-utvecklingen, ett exempel på 
technology push. 

Analys: Under perioden myntades begrep-
pet ”strategisk time-out” som innebar en 
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möjlighet att reformera försvarsmakten tack 
vare en lägre hotbild. Begreppet ”återta-
gande” innebar en beredskap att förstärka 
försvarsförmågan i takt med en förändrad 
hotbild. anpassningen av försvarsmaktens 
förmågesystem till de förändrade säkerhets-
politiska förutsättningarna bar drag av de-
mand pull, även om den inslagna vägen 
mot det nätverksbaserade försvaret andades 
technology push.

Förnyelse och utveckling 
1998–2002
samtidigt som man arbetade med tillämp-
ningen av anpassningsprincipen initierades 
under perioden det som kommit att kallas 
insatsdoktrinen vilket innebar en ”föränd-
ring från ett invasionsförsvar till ett försvar 
med [...] utökad förmåga för internationella 
insatser”26 försvarsberedningen menade att 
begränsningarna i invasionsförsvaret innebar 
att utveckling fortfarande var nödvändig och 
att förnyelse erfordrades för internationella 
insatser och ”för att vi skall kunna följa med 
i den militärtekniska utvecklingen och skapa 
handlingsfrihet för framtiden”.27 

för att frigöra resurser för det utökade 
deltagandet i internationella insatser före-
slog regeringen omfattande reduceringar i 
försvarsmaktens fredsorganisation. samtliga 
tre resterande Milo-staber, militärkomman-
dot på gotland och samtliga försvarsgrens-
centra skulle avvecklas. de tre resterande 
fördelningsstaberna inom armén, samtliga 
fyra marinkommandon och samtliga tre flyg-
kommandon skulle avvecklas. vidare skulle 
sex armébrigader, tre artilleriregementen, 
tre luftvärnskårer samt norrlands signal-
kår, ingenjörskår och trängkår avvecklas. 
livgardets dragoner och lapplands jägar-
regemente förslogs nedläggas och det tradi-
tionella kustartilleriet avvecklas. slutligen 
föreslogs norrlands helikopterbataljon, göta 

helikopterbataljon och Skånska flygflottiljen 
läggas ned.28 regeringen ansåg vidare att 
försvarsmaktens materielförsörjning måste 
förändras från en situation med långsiktiga 
bindningar i form av omfattande tidsut-
sträckta serieleveranser till en ökad sats-
ning på forsknings- och utvecklingsprojekt 
samt anskaffning av demonstratorer och 
simulatorer.29 

försvarsmaktens årsredovisning, År 2000, 
beskrev omvärldsförändringarna: ”den mål-
bild som ligger till grund för omstrukture-
ringen är framsprungen ur de omvälvande 
säkerhetspolitiska förändringar som skett 
i Europa det senaste årtiondet. till det ska 
läggas det paradigmskifte som skett inom 
främst informationsteknologin, som berör 
hela samhället, och vapenteknologin, som 
berör sättet att utnyttja militära maktmedel. 
sammantaget är effekterna dramatiska och 
ingen försvarsorganisation som vill hålla 
jämna steg med utvecklingen undgår att 
påverkas. [...] därmed har det tidigare in-
vasionsförsvaret definitivt lämnats.”30 

samtidigt med pågående förnyelse levde 
anpassningsprincipen kvar. ”försvarsmakten 
föreslog 2000 och 2001 hur anpassnings-
principen skulle kunna tillämpas och (an-
gav) tentativa kostnader för det. det var en 
konkret förbandstabell där försvarsmakten 
pendlade mellan vad som skulle kunna vara 
möjligt inom ett, två och fem års sikt.”31

regeringen skrev, efter terroristattackerna 
i Usa den 11 september 2001, att sveriges 
säkerhetspolitik måste inriktas mot andra hot 
såsom t ex terroristhot, informationsopera-
tioner och hot med nukleär, biologiska och 
kemiska stridsmedel. regeringen betonade 
vidare ”hot mot tekniska infrastruktursystem” 
och underströk ”skyddet av samhällsviktig 
infrastruktur av väsentlig betydelse för den 
nationella säkerheten”.32 Bl a som ett resultat 
av dessa nya hot började försvarsmakten 
bygga upp kunskapen för att skydda sig 
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mot nätattacker och intrångsförsök. i för-
svarsbeslutet 2001 använde regeringen be-
greppet nätverksbaserat insatsförsvar vid 
beskrivningen av försvarsmaktens fortsatta 
utveckling.33 

Ett viktigt steg för att skydda försvars-
makten mot informations- och nätattacker 
togs genom att ett it-försvarsförband, itf, 
organiserades. rekrytering till förbandet 
påbörjades år 2004. itf uppnådde operativ 
förmåga år 2008, och 2013 uppnåddes full 
operativ förmåga.34 detta får tjäna som en 
illustration av att även ett kunskapstungt 
förband som itf (som naturligtvis stöds 
av moderna tekniska resurser) som mar-
kant skiljer sig från ett tekniktungt Jas 39 
gripen eller korvett visby, likväl tar 10-15 
år att utveckla till operativ förmåga från det 
att politiska beslut fattas. 

Analys: Under perioden betonades att 
förnyelse erfordrades för internationella in-
satser och för att vi skulle kunna följa med i 
den militärtekniska utvecklingen och skapa 
handlingsfrihet för framtiden, ett inslag av 
technology push. Materielförsörjningen be-
hövde snabbas upp, samhällsviktig infra-
struktur skulle skyddas och en ökad sats-
ning på forsknings- och utvecklingsprojekt 
initierades. terroristattacken 9-11 satte spår 
i regeringens inriktning att öka skyddet mot 
hot från terrorism och informationsopera-
tioner, ett exempel på demand pull.

Förmågeutveckling 2002–
2006
Utvecklingen under denna mandatperiod 
kan ses som en nyansering av den tidiga-
re periodens inriktning mot förnyelse av 
försvarsmakten. År 2002 framhöll reger-
ingen i propositionen35 att den framtida 
materielförsörjningen borde inriktas mot 
en ökad anpassningsförmåga, en tydligare 
spårbarhet mellan uppgifter, en ökad förmåga 

att identifiera och värdera alternativa vägval 
samt mot att skapa goda förutsättningar för 
internationellt samarbete och en inom utvalda 
områden konkurrenskraftig inhemsk för-
svarsindustri. En ökad satsning på forskning 
och utveckling kommer även att bidra till en 
ökad handlingsfrihet. regeringen framhöll 
att tillgången till nationell och internationell 
kompetens i forsknings- och utvecklingsav-
seende samt myndighets- och industrikompe-
tens var väsentligt för handlingsfriheten.36 

nBf-studien startades 2002.37 det över-
gripande motivet till studien var insikten att 
det säkerhetspolitiska läget hade förändrats 
sedan det kalla kriget. de nedskärningar 
som därefter gjordes i västvärldens väp-
nade styrkor gällde även sverige. framför 
allt i Usa studerades hur man skulle kunna 
vinna framtidens strid. slutsatsen var att 
det skulle ske med informationsöverläge 
(Dominant Battlespace Awareness), kvalifi-
cerade lednings- och kommunikationssystem 
och insatser med precisionsvapen (Precision 
Engagement). i försvarsmakten tog man 
till sig dessa idéer samt insikten om att den 
militära sfären inte kunde driva utveckling-
en av modern kommunikationsteknik på 
egen hand. det måste ske genom den civila 
utvecklingen som under 1990-talet hade 
börjat driva kommunikationstekniken.38 
Utvecklingen av nBf skedde nästan helt pa-
rallellt med utvecklingen av future combat 
system, fcs, i Usa. kontrollmyndigheterna 
i Usa39 och sverige40 redovisar likartad syn 
på projektgenomförandena som varande vi-
sionära och konceptuella. Båda måste anses 
vara oerhört kostsamma.

regeringens proposition41 innebar att 
utgiftsområdet 6 ”försvar samt beredskap 
mot sårbarhet” successivt skulle minskas för 
att vid utgången av 2007 vara tre miljarder 
lägre än 2004. huvudargumentet var att det 
militära försvaret inte längre borde dimensio-
neras uteslutande med utgångspunkt i kraven 
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på att hävda sveriges territoriella integritet 
utan även med hänsyn till att vi över tiden 
skulle kunna upprätthålla grundläggande 
försvarsförmågor och kompetenser. trots 
detta föreslog regeringen att ett stort antal 
organisationsenheter inom grundorganisa-
tionen skulle läggas ned i syfte att skapa 
ekonomiskt utrymme för att genomföra den 
föreslagna utvecklingen av såväl den inter-
nationella förmågan som de internationella 
insatserna.42

regeringen poängterade att utvecklings-
potential var viktigt: ”forskning, studier, 
materielutveckling och försök behöver be-
drivas för att utveckla nya förmågor och 
kompetenser. Vidare måste nya och befintliga 
förband kunna utvecklas för att därigenom 
tillägna sig olika förmågor och funktioner. 
allt mer av kompetensutvecklingen kan gö-
ras i samarbete med andra länder”.43 trots 
att utvecklingspotentialen framhävdes som 
viktig av regeringen fattade försvarsmakts-
ledningen beslut om att inleda neddragningen 
av anslaget till forskning och teknikutveck-
ling, en reduktion som fortsatt sedan dess, 
se tabell 1. 

försvarsberedningen lyfte fram sin oro 
för det moderna samhällets sårbarhet: ”ter-
roristgrupper kan via attacker mot it-system, 
elförsörjning, telekommunikation och eko-
nomiska system uppnå en del av de effekter 
på samhället och civilbefolkningen som det 
tidigare krävdes militära maktmedel för att 
uppnå.44

Analys: Perioden kännetecknas av att 
för svarsmakten reducerade sina kostnader 
och storlek, framförallt genom att lägga ner 
delar av grundorganisationen. Ur ett mili-
tärtekniskt perspektiv stärktes initialt ut-
vecklingsförmågan genom forskning, studier 
och materielutveckling i syfte att utveckla 
förmågor och funktioner och bidra till en 
ökad handlingsfrihet. År 2006 påbörjades 
dock den kraftiga reduktionen av satsning-

arna på forskning och teknikutveckling som 
fortsatt sedan dess. Materielförsörjningen in-
riktades mot ökad anpassningsförmåga med 
en tydligare spårbarhet. nBf-satsningen var 
ett tydligt exempel på technology push.

Säkerhet i samverkan 2006–
2010
sveriges medlemskap i EU 1995, försvars-
beredningens rapporter Säkerhet i samver-
kan45 och Försvar i användning46 låg till 
grund för regeringens försvarsproposition 

”användbart försvar”47 och sveriges nuva-
rande säkerhetspolitiska doktrin, solidaritets-
förklaringen från 2009. dennis gyllensporre 
beskrev förändringen: ”den nya säkerhets-
politiska doktrinen anger att sveriges sä-
kerhet byggs solidariskt med andra. hot 
mot fred och säkerhet avvärjs i gemenskap 
och samverkan.”48 de hot som Europa, in-
klusive Sverige stod inför var diversifierade, 
mindre synliga och mindre förutsägbara. 
asymmetriska hot, massförstörelsevapen, ter-
rorism och sönderfallande stater bedömdes 
vara relevanta hot. ”Georgienkonflikten (i 
augusti 2008) har visat att den ryska trös-
keln för att använda militärt våld i närom-
rådet sänkts, men att den varierar med den 
politiska och strategiska situationen i varje 
enskilt fall”.49 

försvarsmakten skulle bestå av ett ytter-
ligare reducerat antal interoperabla förband. 
Användbarhet här och nu definierades som 
ett grundkrav för de förmågor som skulle fin-
nas i framtiden. reduceringarna gällde dock 
inte bara invasionsförsvaret utan successivt 
blev det även allt mindre pengar för att driva 
nBf-projektet, som lades ner 2009.

försvarsmaktens fortsatta transforme-
ring hade som övergripande mål att ut-
vecklingskostnadernas andel av materiel-
anskaffningen skulle minska. En ny mate-
rielförsörjningsstrategi50 fastställdes 2007 
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där en stark strävan att åstadkomma upp-
handlingssamarbete med andra nationer 
uttrycktes. ”Upphandling av försvarsmate-
riel av mer komplex och kostnadsdrivande 
art innehåller delar av direktupphandling, 
egenutveckling och utveckling i samarbete. 
Materielanskaffningsprocessen är flexibel 
och anskaffningsmetod väljs från fall till fall 
i syfte att åstadkomma största möjliga kost-
nadseffektivitet och interoperabilitet.”51 

Egenutveckling av nya system kan i princip 
endast komma ifråga för system som inte 
kan upphandlas på den öppna marknaden 
eller som utvecklas tillsammans med andra. 
En högre andel upphandlingar av färdigut-
vecklad materiel ger, enligt försvarsbered-
ningen, bättre kontroll över kostnaderna 
samt ökar förutsättningarna att minska 
ledtiden.52 ”Enligt regeringens mening be-
stäms försvarsmaktens behov av materi-
el ytterst av kraven på operativ förmåga. 
Materielförsörjningsprocessen bör således 
utformas så att insatsorganisationens behov 
och utformning tillsammans med kraven på 
operativ förmåga kan tillgodoses över tiden 
med en god förmåga att hantera förändrade 
behov och prioriteringar.”53 formuleringen 
bär ett tydligt inslag av demand pull.

rysslands intervention i georgien 2008 
kom att i någon mån förskjuta fokus från 
internationella insatser till att också gälla 
nationellt försvar. År 2008 beslutade reger-
ingen, som en reaktion på denna negativa 
omvärldsförändring, att förrådsplacera fjor-
ton stycken stridsvagn 122 på gotland i syfte 
att tillgodose handlingsfrihet i händelse av 
ett ytterligare försämrat säkerhetspolitiskt 
läge. i oktober 2013 genomfördes slutligen 
denna omstationering.54 till följd av den 
över tid försämrade säkerhetssituationen i 
vårt närområde beslutade överbefälhavaren 
att från den 14 september 2016 placera per-
manenta förband på gotland.55

År 2010 introducerades ett personalför-
sörjningssystem som övergav värnpliktsför-
svaret till förmån för ett system baserat på 
frivillig rekrytering. Under perioden besluta-
des att sverige skulle delta i EU:s operation 
atalanta med korvetter och stödfartyg vid 
afrikas horn, vilket markerade en ny ambi-
tion att använda sjögående förband utanför 
sveriges närområde.

foi har 2011 utvärderat tillämpning-
en av materielförsörjningsstrategin genom 
tre delstudier: en organisationsstudie, en 
nyckeltalsanalys och en analys av omvärlds-
faktorer. den övergripande slutsatsen från 
utvärderingen var att tillämpningen av ma-
terielförsörjningsstrategin fram till 2011 
varit begränsad. förklaringarna till detta 
återfinns, enligt FOI, inom tre områden: 
oklara effektmål, otillräckliga organisato-
riska konsekvenser av materielförsörjnings-
strategin och möjligen parallell styrning via 
inriktningspropositionen.56

Analys: Georgienkonflikten 2008 var en 
första indikation på ett försämrat omvärlds-
läge. sverige antog 2009 en ny säkerhets-
politisk doktrin – solidaritetsförklaringen. 
Materielanskaffningsstrategin, ett utslag 
av demand pull, kan betraktas som raka 
motsatsen till den tidigare utvecklingsprin-
cipen. den sjösattes nära efter föregående 
mandatperiods slut, en period då förnyelse 
och utveckling var ledord. nu skulle egen-
utveckling ske endast i undantagsfall vilket 
visar hur snabbt pendeln slår. 

Närområdesfokus 2010–2014
Under perioden skedde en gradvis övergång 
till ökat närområdesfokus. inget försvarspoli-
tiskt inriktningsbeslut fattades, men försvars-
beredningen presenterade sin rapport57 om 
omvärldsutvecklingen. där konstaterades 
att hot och risker i ökad utsträckning har 
transnationell karaktär. Bland dessa nämndes 
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cyberattacker, internationell brottslighet in-
klusive terrorism samt hot mot transport- och 
energiflöden. I rapporten konstaterades att 
rysslands militära förmåga ökat och att det 
finns problem med demokratiutvecklingen 
i landet. 

i gyllensporres anförande vid försvarsindu-
stridagarna 2012 beskrevs försvarsmaktens 
utvecklingsplanering: ”i budgetpropositio-
nen för 2012 framgår att all verksamhet i 
försvarsmakten ska inriktas mot att införa 
insatsorganisation io14. som en konsekvens 
reduceras våra ambitioner vad avser perspek-
tivstudier och anslag 1.5, d v s forskning och 
teknikutveckling, bl a för att frigöra ekono-
miskt utrymme för förbandsverksamheten 
[...] vi skördar nu frukterna av den fot som 
vi investerat i de senaste 10-åren, dock utan 
att så i samma omfattning för framtiden. [...] 
vi har ett behov att blicka mot horisonten 
för att med forskning, studier, koncept- och 
teknikutveckling skapa handlingsfrihet för 
att hantera morgondagens hot och göra nästa 
generation av försvarsmakten relevant.”58 
den väl formulerade och ambitiösa visionen 
om försvarsmaktens långsiktiga förmågeut-
veckling har dock inte ledsagats av ökade 
ekonomiska resurser till forskning och tek-
nikutveckling, snarare har de fortsatt att 
minska, se tabell 1.

försvarsmaktens perspektivstudie 2013 
beskrev att Östersjön blivit viktigare för såväl 
ryssland som Usa. stora militära övningar 
genomförs i vårt närområde. krim annekte-
rades 2014 av ryssland och säkerhetsläget i 
Europa har skärpts. arktis framträder som 
ett nytt potentiellt konfliktområde i Sveriges 
närhet. Behovet av säkerhet tillsammans med 
andra är stort då det fordras militärt stöd 
för att klara ett begränsat väpnat angrepp 
mot sverige.59 ryssland intervenerade i östra 
Ukraina under våren 2014 och en utdragen 
konflikt inleddes. Västländerna införde eko-

nomiska sanktioner som alltjämt tynger den 
ryska ekonomin.

sverige menade allvar med materielförsörj-
ningsstrategin vilket bl a manifesterades av 
att nya hjulgående stridsfordon anskaffades 
genom internationell konkurrensupphand-
ling från finländska PATRIA.60 det är ett 
exempel på konkurrensupphandling ”från 
hyllan” och skulle kunna ses som en variant 
av demand pull initierat av en politisk vilja 
att genomdriva den beslutade materielför-
sörjningsstrategin, trots att statsmakten redan 
hade investerat stora summor på utveckling 
av splitterskyddad enhetsplattform (sEP).

Mot slutet av mandatperioden fattades 
flera större investeringsbeslut om materiel: 
korträckviddigt luftvärnssystem, nya band-
vagnar, renovering av stridsbåtar, stridsfor-
don och stridsvagnar, nytt signalspanings-
fartyg samt uppgradering av flygstridskraf-
terna till Jas 39E.61 saabs förvärv 2014 
av kockums (från thyssenkrupp Marine 
systems, tkMs aB) säkrade sveriges tillgång 
till kunskap och immateriella rättigheter 
inom undervattensområdet. därmed kan 
den unika förmågan att konstruera, bygga 
och underhålla svenskdesignade ubåtar ut-
vecklas vidare.62 saab hade under perioden 
framgång på flygexportmarknaden.

försvarsmakten bedömde i perspektivstu-
dien 2013 att det inom europeiska försvars-
makter sannolikt kommer ske en förskjutning 
från personalintensiva förband för lågin-
tensiv krigföring till personalsnåla förband 
med högt teknikinnehåll främst avsedda att 
verka i högintensiva konflikter. Därutöver 
ökar betydelsen av cyber- och robotförsvar 
samt nyttjande av rymdbaserade och andra 
obemannade system.63 det försämrade om-
världsläget och rysslands ökade aggression 
i sveriges närområde tillsammans med mo-
derniseringen av den ryska försvarsmakten 
som systematiskt genomförts det senaste 
decenniet innebar en förändring av hotbilden 
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från den vi sett i afghanistan till en modern 
och högteknologisk potentiell motståndare. 
förändringen av den operativa kontexten 
föranledde en omarbetning av den militär-
strategiska doktrinen så att tröskeleffekt, 
trovärdighet i krigföringsförmågan och sam-
arbete tillsammans med andra myndigheter, 
företag, stater och organisationer lyftes fram. 
Målet för det svenska försvaret är att öka 
den operativa förmågan i krigsförbanden och 
säkerställa förmågan i totalförsvaret.

Analys: Under perioden ökade rysslands 
militära förmåga och ambitioner, vilket ma-
nifesterades av annekteringen av krim och 
interventionen i östra Ukraina år 2014. för 
sveriges del skedde en gradvis övergång till 
ett ökat närområdesfokus, vilket var ett tyd-
ligt utslag av anpassning till ett försämrat 
omvärldläge. Ett antal större investerings-
beslut fattades i slutet av mandatperioden. 
Perspektivstudien 2013 beskrev en förskjut-
ning mot personalsnåla förband med högt 
teknikinnehåll och lyfte fram betydelsen av 
cyber- och robotförsvar samt nyttjandet av 

rymdbaserade och andra obemannade sys-
tem. det vore naturligt att denna högtekno-
logiska hotbild skulle rendera i satsningar 
på kunskapsuppbyggnad, bl a genom ökade 
anslag till fot-processen inom utvalda kun-
skapsområden.

Resultat
som redovisats ovan har de senaste decen-
nierna karakteriserats av täta inriktningsför-
ändringar. i tabell 1 visas förändringar av 
försvarsmaktens anslag 1:5 för forskning 
och teknikutveckling (fot) för åren 2005 
till 2015. 

indelat i mandatperioder från 1991 till i 
dag har vi i tabell 2 sammanställt huvudsak-
liga omvärldsförändringar, politisk inriktning 
och dess konsekvenser på organisation, män-
niska och teknik. Eftersom försvarsmaktens 
transformering varit omfattande och kom-
plex gör vi inte anspråk på att samman-
ställningen är fullständig men vi anser att 
vi fångat de större tendenserna. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uppdrag till FOI 517 474          

Uppdrag till FMV 479 444          

Uppdrag till FHS 35 32          

Handlingsfrihet 0 0          

Summa FoT 1030 950 725 685  1) 1) 1) 1)   

Tillfört från FOI tidigare anslag   152 52        

Tillfört från mtrlplanen   218 188        

Reducerat i RB för 2008    -15        

Tillfört från förbandsanslag + priskomp   65 138        

Totalt (prisläge 2005–2012) 1550 1385 1160 10482) 979 831 737 732 613 627 584

Tabell 1 Förändringar av FoT/FoU-uppdragen 2005–2015 enligt RB 05-12 och FM Årsredovisningar.  
1) Ej längre detaljuppdelat från 2009. 2) Utgiftsbegränsat till 948 Mkr, påförd våren 2008.

Utfall 1:5 (löpande prisläge enl resp ÅR)   1126 978 977 821 723 745 613 627 584

Budgetproposition (löpande prisläge)        731 623 623 591

Budgetproposition (varav uppräkning)        9,216 0,874 -0,746 0,176
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Under åren 1991–1994 inriktades för-
svarsmakten mot att värna den territoriella 
integriteten. stridskrafternas fortsatta ut-
veckling skulle kännetecknas av kvalitet före 
kvantitet. Perioden dominerades av demand 
pull för att stärka den operativa förmågan 
genom bl a materiell förnyelse.

Under åren 1994–1998 fortsatte säkerhets-
läget att förbättras. En anpassningsprincip 
lanserades syftande till att försvarsförmågan 
skulle kunna öka eller minska i takt med 
att hotbilden förändrades. En plan skulle 
säkerställa hur förmågor skulle återtas vid 
en ökad hotbild. Begreppet ”strategisk time-
out” myntades vilken skulle möjliggöra en 
reformering av försvarsmakten eftersom 
hotbilden var låg. förband för internationella 
insatser prioriterades och satsningen på det 
nätverksbaserade försvaret inleddes. den 
civila it-utvecklingens möjligheter drev på 
doktrin- och nBf-utvecklingen, ett exempel 
på technology push. 

Under mandatperioden 1998–2002 gjordes 
omfattande reduceringar i försvarsmaktens 
fredsorganisation för att frigöra resurser 
för utökade internationella insatser sam-
tidigt som invasionsförsvaret lämnades. 
förnyelse krävdes för att vi skulle kunna 
följa med i den militärtekniska utveckling-
en. Materielförsörjningen behövde snab-
bas upp, samhällsviktig infrastruktur skul-
le skyddas och en ökad satsning på forsk-
nings- och utvecklingsprojekt initierades. 
terroristattacken 9-11 satte spår i regering-
ens inriktning att öka skyddet mot hot från 
terrorism och informationsoperationer, ett 
exempel på demand pull.

Under perioden 2002–2006 konstate-
rades att sverige skulle klara av nationella 
uppgifter på egen hand och med betydan-
de ambition kunna samarbeta med andra 
i internationella konflikter. Ett stort antal 
enheter i grundorganisationen lades ned 
för att finansiera utvecklingen. I början av 

mandatperioden framhöll regeringen att 
tillgången till nationell och internationell 
kompetens i forsknings- och utvecklingsav-
seende samt myndighets- och industrikom-
petens var väsentligt för handlingsfriheten. 
forskning, studier och materielutveckling 
skulle utveckla nya förmågor och kompeten-
ser. 2006 påbörjades dock neddragningarna 
av fot-anslaget. nBf-satsningen var ett 
tydligt exempel på technology push, men 
projektet lades ned 2009. 

i den följande perioden, 2006–2010, gjor-
des en ytterligare reducering av förbands-
massan. Endast en mandatperiod efter det 
att förnyelse och utvecklingspotential var 
ledord skulle nu utvecklingskostnaderna 
minska, bl a genom den nya materielförsörj-
ningsstrategin som fastställdes 2007. Mycket 
förenklat, är denna inriktad på att i första 
hand anpassa befintlig materiel, i andra hand 
anskaffa materiel från hyllan, i tredje hand 
tillsammans med andra utveckla materiel för 
att i sista hand utveckla i egen regi, vilket 
manifesterar en minskad ambition avseende 
egenutveckling. 

Under de två mandatperioderna 2002–
2010 låg fokus på internationella insatser 
med personalintensiva förband för lågintensiv 
krigföring med höga krav på skyddsnivå och 
låg tolerans för förluster. interoperabilitet 
och fredsframtvingande insatser prioriterades 
framför förberedelse för att på egen hand 
försvara landet. värnpliktssystemet ersattes 
2010 med frivillig rekrytering. förändrade 
politiska beslut fick antingen mycket svårt 
att hinna verka ut i organisationen, eller fick 
helt enkelt inte något påtagligt genomslag 
alls. det kan konstateras att nya inriktningar 
varje mandatperiod försvårar långsiktig för-
mågeutveckling.

Mandatperioden 2010–2014 präglades 
av en ökad militär verksamhet i vårt när-
område, där ryssland annekterade krim 
och intervenerade i östra Ukraina under 
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Period Omvärld Politisk  
inriktning

Organisation Människa Teknik Försvars
industri

1945–1990 Kalla kriget. Neutralitets
doktrin
Allianfrihet i fred 
syftande till neu-
tralitet i händelse 
av krig.

Starkt konven-
tionellt försvar. 
Stuprör i vapen-
grenarna.

Värnpliktiga och 
hemvärn är kär-
nan. 
850 000 man 
kan mobiliseras.

Hög tekniknivå 
i flygvapnet och 
flottan.
Unika lösningar.

Självförsörj-
ning, växande in-
hemsk försvars-
industri med hög 
kompetens.

1991–1994 Warszawapak-
tens upplösning, 
av-spänning. 
Riskerna i närtid 
för ett stormakt-
skrig i Europa är 
mycket små.

Kvalitet framför 
kvantitet
Värna territoriell 
integritet. Skal-
skydd.
Skydd av infra-
struktur.

Utveckling av 
operativ förmå-
ga i förband med 
modern materi-
el. Ubåtsskydd 
och luftförsvars-
förmåga priori-
teras.

Färre övningar i 
armén.

Kvalitet före 
kvantitet.
Materiell förny-
else: mörker-för-
måga, nya strids-
vagnar, fortsatt 
utv. av korvett 
Visby, motmedel 
till JAS 39.

Anskaffning av 
moderna plattfor-
mar från svensk 
försvarsindustri.

1994–1998 Osäker säker-
hetspolitisk situa-
tion efter Sovjet-
unionens fall.

Anpassning/
återtagande
Lågt nationellt 
hot.

”Strategisk time-
out”.

Anpassning, flex-
ibili-tet. Förmå-
ga att växa vid 
omvärldsföränd-
ringar – återta-
gande. Förband 
för inter-nationel-
la insatser priori-
teras. NBF-sats-
ningen inleds.

Erfarenheter från 
internationella in-
satser viktiga på 
lång sikt.

Paradigmskiftet 
med civila IT-ut-
vecklingens möj-
ligheter ska tillva-
ratas.

1998–2002 Låg risk för kon-
ventionellt mili-
tärt angrepp.
Konsekvens av 
9/11: breddad 
hotbild, t.ex. ter-
roristhot, infor-
ma-tions-ope-
rationer och hot 
med nukleära, 
biologiska och 
kemiska strids-
medel. 

Förnyelse och 
utveckling
Från invasions-
försvar till försvar 
med utökad för-
måga till interna-
tionella insatser.

Invasionsför-
svaret lämnas. 
Omfattande re-
duceringar av 
freds- och led-
nings-organisa-
tionen kompen-
seras med bättre 
ledningssystem.

Internationella in-
satser med mark-
förband.
Afghanistan-
insatsen in-
leds. Nationel-
la förband är 
kompetens-
bärare. Färre 
plattformar krä-
ver systemeffekt.

Informations-
teknologi.
Flexibilitet, inter-
operabilitet. NBF 
och Ledsyst star-
tas. Ökad sats-
ning på FoU, de-
monstratorer och 
simulatorer för 
att följa med i mi-
litärtekniska ut-
vecklingen och 
skapa handlings-
frihet för fram-
tiden.

Tabell 2. Sammanfattning av förändringsfaktorer från 1945 till 2014 (tabellen fortsätter på nästa sida).
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2002–2006 Säkerhetspolitis-
ka situationen i 
Sveriges närom-
råde förbättras 
men ökad risk för 
terrorism.
IT-revolution.

Förmågeut
veckling
Sverige ska kla-
ra av nationel-
la uppgifter på 
egen hand och 
har en betydan-
de ambition att 
samarbeta med 
andra i interna-
tionella konflikter. 
Korg med insats-
förmågor i stället 
för dimen-sione-
rande hotbild.

Stort antal orga-
nisations-enhe-
ter i grundorga-
nisationen läggs 
ner för att ha 
råd med utveck-
lingen.
Nya och befint-
liga förband ska 
utvecklas.
Samverkan mel-
lan myndigheter.

Mindre perso-
nal för att minska 
kostnader. Kom-
petensutveckling 
i samarbete med 
andra länder.

Låg tekniknivå 
på hoten. Mate-
rielförsörjning-
en inriktas mot 
ökad anpass-
ningsförmåga, 
tydlig spårbar-
het, internatio-
nell samarbete. 
Utvecklingspo-
tential genom 
Forskning, stu-
dier och materi-
elutveckling för 
att utveckla nya 
förmågor och 
kompetenser.
Skydd av sam-
hällsviktiga sys-
tem mot svåra 
påfrestningar.

”En inom utval-
da områden 
konkurrens-
kraftig inhemsk 
försvarsindustri”.
Upphandling i in-
ternationell kon-
kurrens.

2006–2010 De hot som Eu-
ropa, inklusive 
Sverige, står in-
för är diversifiera-
de, mindre syn-
liga och mindre 
förutsägbara.
Georgien (2008).

Säkerhet i sam
verkan
Sverige ska ak-
tivt bidra till 
andra samar-
betsländers sä-
kerhet vid behov. 
I gengäld förut-
ses dessa länder 
bistå Sverige vid 
behov.

Ytterligare redu-
cerat antal intero-
perabla förband.
Användbarhet 

”här och nu”.
Personalinten-
siva förband för 
lågintensiv krig-
föring.

Värnpliktsförsva-
ret ersätts 2010 
med frivillig re-
krytering. 
Specialist-office-
rare, yrkessolda-
ter och sjömän 
införs.
Flottan kompe-
tens-utvecklas 
genom interna-
tionell insats ut-
anför Somalia.

Fortsatt låg tek-
niknivå på hoten. 
Avsevärda redu-
ceringar av FM 
FoT-satsning-
ar inleds 2006. 
Ny materiel-för-
sörjningsstrategi 
2007, ska mins-
ka utvecklings-
kostnaderna. 
Minskat fokus på 
utveckling, NBF-
projektet läggs 
ner 2009. Intero-
perabilitet. 

Industrin ska i 
större grad ta 
hand om FoT.
Uppköp av 
svenska för-
svarsindustrier.
Saab domine-
rande kvarvaran-
de svenskägd 
försvarsindustri, 
men flera små 
och medelstora 
finns också.

2010–2014 Ökad militär vht 
i vårt närområde. 
Hot och risker i 
ökad utsträck-
ning av transna-
tionell karaktär: 
t ex cyber-at-
tacker, interna-
tio-nell brotts-
lighet, terrorism. 
Rysslands militä-
ra förmåga ökar. 
Ryssland annek-
terar Krim och in-
tervenerar i östra 
Ukraina 2014.

Närområdes
fokus
Behov av säker-
het enskilt och 
tillsammans med 
andra är stort då 
det fordras mili-
tärt stöd för att 
klara ett begrän-
sat väpnat an-
grepp mot Sve-
rige.
Insatsförmågor-
na i FMUP upp-
hävda, ny spår-
barhetsmodell 
ska utvecklas.

Numerären liten, 
kräver gemen-
samhet.
Personalsnå-
la förband med 
högt teknikinne-
håll främst av-
sedda att ver-
ka i högintensiva 
konflikter ska ut-
vecklas.
Den operativa 
förmågan ska 
öka.

Ökad ambition 
att sätta in strids-
flyg-förband i in-
ternationella in-
satser; Libyen 
2011.

Ökad betydelse 
av Cyber- och ro-
botförsvar samt 
nyttjande av 
rymdbaserade 
och andra obe-
mannade sys-
tem

Strategiskt un-
dantag från inter-
nationell konkur-
rensupphandling 
för stridsflyg och 
ubåtar. Nationel-
la förmågan att 
vidmakthålla och 
utveckla egna 
ubåtar återtas 
genom Saabs 
köp av Kock-
ums 2014. Fram-
gång för Saab på 
inter- 
nationel-
la flyg export-
marknaden.
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2014. hot och risker konstaterades i ökad 
utsträckning vara av transnationell karaktär, 
t ex cyberattacker, internationell brottslighet 
och terrorism. Behovet av säkerhet tillsam-
mans med andra konstaterades vara stort 
då militärt stöd fordrades för att klara ett 
begränsat väpnat angrepp mot sverige, vilket 
bl a resulterade i värdnationsavtalet. 

tidsperioden från 1993 till 2010 kän-
netecknades av låg tekniknivå på hoten, 
svårförutsägbara motståndare och kon-
fliktområden på stort avstånd från Sverige. 
Personalintensiva förband för lågintensiv 
krigföring präglade afghanistandoktrinen. 
det på senare tid försämrade omvärldsläget 
har medfört en prioritering av den nationella 
operativa förmågan. Endast ett decennium 
efter afghanistandoktrinen ska personalsnåla 
förband med högt teknikinnehåll, främst för 
att verka i högintensiva konflikter, utvecklas. 
Perspektivstudien 2013 förutsåg bl a en ökad 
betydelse av cyber- och robotförsvar samt 
nyttjande av rymdbaserade och andra obe-
mannade system. att bygga upp en förmåga 
inom dessa områden kräver, enligt vår mening, 
avsevärda satsningar, inom fot.

Diskussion
avsaknaden av ett militärt hot från en stat-
lig aktör möjliggjorde att sverige efter det 
kalla krigets slut kunde sänka förmågan 
att försvara landet till förmån för ett ökat 
internationellt samarbete. gradvis under 
1990-talet minskades personalen inom för-
svaret och regementen lades ned. det tidigare 
invasionsförsvaret ersattes av ett betydligt 
mindre men interoperabelt ”insatsförsvar”. 
satsningarna på forskning och teknikutveck-
ling ökades för att bygga upp kunskapsban-
ken för framtida behov. allt färre gjorde 
värnplikt. från 2010 avskaffades värnplikten 
i fredstid även formellt, och försvaret anli-
tar nu i stället anställda eller kontrakterade 

soldater och sjömän. 2016 börjar värnplikt 
för kvinnor och män diskuteras på allvar. 
det kalla krigets självförsörjning avseende 
försvarsmateriel, höga tekniknivå och tän-
kande övergavs och interoperabilitet prio-
riterades. den generella trenden var att en 
stor del av svensk försvarsindustri såldes till 
utländska koncerner, även om saab 2014 
återförvärvade kockums från thyssenkrupp 
Marine systems och därigenom räddade 
ubåtsbyggnadsförmågan.

det framgår av analysen att det ibland är 
en kraftigt förändrad omvärld, t ex Berlin-
murens fall 1989, terroristattacken i Usa 
2001, rysslands intervention i georgien 2008 
och rysslands annektering av krim 2014, 
som föranlett nya politiska inriktningar och 
förnyade doktriner. Många gånger är det 
politiska beslut, t ex sveriges medlemskap 
i EU 1995, politisk vilja, internationell ef-
terfrågan av svenska insatsförband eller en 
omprioritering av statens utgiftsposter, som 
leder till en förändring av doktrinen. 

andra gånger är det ett tekniksprång, en 
banbrytande innovation, som gör att vi kan 
utnyttja tekniken på ett nytt sätt som tas 
tillvara. ny teknologi ställer ofta krav på en 
organisationsförändring för att utnyttja den 
nya tekniken med nya metoder för att lösa 
försvarsmaktens uppgifter på ett nytt sätt. 
informationsteknologin är ett sådant exempel 
som under en period ledde till en prioriterad 
satsning på det nätverksbaserade försvaret, 
nBf. det kan konstateras, genom erfaren-
heten från nBf-satsningen, att även om en 
teknologi, som informationsteknologin, är 
banbrytande i sig är det svårt att på kort tid 
över bredden föra in den i en organisation 
av försvarsmaktens storlek. såväl politisk 
som militär ledning underskattade hur svår 
en sådan transformation var. 

för att man ska lyckas med en sådan omfat-
tande förändring är det sannolikt nödvändigt 
att låta den långsiktiga förmågeutvecklingen 
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Figur 3. De snabba förändringarna och de förändrade kraven på Försvarsmakten påverkar de tekniska 
systemen. Grafik: Martin Ek.
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ske genom inkrementell innovation. de sats-
ningar som gjordes inom nBf kan emellertid 
sägas ge avkastning i närtid: ”de fysiska och 
virtuella miljöerna kommer att vävas sam-
man, varvid de olika operationsmiljöerna blir 
sammanlänkade. sammanlänkningen tillsam-
mans med teknikutvecklingen ökar förutsätt-
ningarna för strid med nätverkskopplade 
system i samverkan.”64 nätverkskopplade 
system i samverkan är i realiteten förverk-
ligandet av nBf-tanken, nu när teknikut-
vecklingen ger de tekniska förutsättningar 
som saknades 2002.

Utvecklingen såväl säkerhetspolitiskt som 
tekniskt är svår att prognostisera. lika svårt 
som det 1988 var att förutspå Berlinmurens 
fall är det att i dag förutsäga framtiden. likväl 
kan bedömningar av utvecklingstrender gö-
ras som kan vara tillräckligt träffsäkra i ett 
kortare tidsperspektiv. några verktyg att be-
döma och följa med i teknikutvecklingen ges 
genom fot och teknisk prognos. det är vår 
uppfattning att dessas ekonomiska utrymme 
numera är så reducerat att verksamheten 
endast har förutsättningar att kunna belysa 
en delmängd av behovet. dagens militära 
förmågor möjliggörs i stor utsträckning av 

försvarsmaktens satsning på utveckling och 
fot som initierades för 10-15 år sedan. 

genom att försvarsmyndigheternas ”kun-
skapsbank” kontinuerligt fylls på med rele-
vanta och aktuella kunskaper, simuleringsmo-
deller och omvärldskunskap kan uppkomna 
behov av tekniklösningar, taktikanpassning 
och utbildning vid insatsförbanden lösas ut 
på kort tid och komma till nytta ”här och 
nu”. om våra förband ska ha en militär för-
måga i paritet med potentiella motståndare 
om 10-15 år måste de ständigt utvecklas 
och förnyas. 

omvärldsbevakning inom framväxande 
kunskapsområden sker ofta genom ett öm-
sesidigt utbyte av forskningsresultat mellan 
nationella och internationella forsknings-
aktörer, vilket försvåras om de egna forsk-
ningsresurserna är begränsade. Enligt vår 
uppfattning är det nödvändigt att idag be-
sluta om ökade ekonomiska satsningar på 
försvarsmaktens forskning och teknikut-
veckling, så att ”kunskapsbanken” är fylld 
med rätt innehåll när vi behöver ösa ur den i 
framtiden. det gäller i lika hög grad kunskap 
om omvärlden, doktriner, människa, teknik 
och organisation. vi behöver satsa mer re-
surser på forskning om framtida teknologier 

Figur 4. Figuren be-
skriver hur förmåge-
systemet bestående 
av doktrin, människa, 
organisation och tek-
nik hamnat i obalans 
till följd av de snabba 
förändringarna, vilket 
inneburit att den ope-
rativa förmågan för-
lorats. Grafik: Martin 
Ek.
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så att vi inte står handfallna då en framtida 
motståndare brukar en ny teknologi som vi 
inte har haft ekonomiska förutsättningar att 
förbereda oss för att möta.

till följd av omvärldsförändringarna har 
politiska beslut, doktrinförändringar och 
förbandsnedläggningar avlöst varandra i 
rask takt. nya beslut har ofta fattats innan 
tidigare fattade beslut hunnit verka igenom 
i försvarsmakten. förmågesystemet, bestå-
ende av doktrin, människa, organisation och 
teknik, har tidvis hamnat i obalans vilket 
inneburit att den operativa förmågan för-
lorats, se figur 4.

Även om doktriner är inriktande dokument 
menar vi att det är viktigt att betrakta dok-
trinen som ett av flera likställda påverkans-
områden i ett förmågesystem, inte som den 
ensamt drivande faktorn. den erfarenhet vi 
vunnit under afghanistandoktrinen är av att 
verka tillsammans med andra i internationella 
insatser. de få kvarvarande förbanden är ut-
rustade med moderna interoperabla tekniska 
plattformar och en kärna av personal med 
erfarenhet från gemensamma operationer. vi 
kan konstatera att förändringarna varit så 
snabba att organisationen inte hunnit med. 
ovanpå detta har förbandsnedläggningar, i 
det lovvärda syftet att skapa en modernare 
och vassare försvarsmakt, lett till en totalt 
sett försvagad operativ förmåga.

vi ställde inledningsvis frågan om det är 
förändringar av försvarsmaktens uppdrag 
från statsmakten eller teknikutvecklingen i 
sig som är drivande inom förmågeutveck-
lingen. förmågeprocessen är komplex och 
mångfacetterad. det är tydligt att det ofta 
är omvärldsförändringar som föranleder 
politiska beslut vilka initierar doktrinföränd-
ringar som påverkar förmågeutvecklingen 

och ställer krav på nya tekniska förmågor, s k 
demand pull. studien visar att även teknik-
utvecklingen i sig är en viktig omvärldsför-
ändring, technology push. dessa två utveck-
lingstrender har haft olika genomslagskraft 
under de studerade mandatperioderna. till 
övervägande del har det varit politiska om-
världsförändringar som drivit förändringen, 
medan förbandsnedläggningarna främst haft 
ekonomiska drivkrafter. det är vår upp-
fattning att det är viktigt att det skapas en 
större förståelse för hur dessa komplicerade 
processer interagerar, förslagsvis genom för-
djupad forskning.

vi behöver bli bättre på att ta tillvara bra 
idéer och snabbare och mer kostnadseffek-
tivt realisera dem i insatsförmågor. Med en 
förståelse för vad som krävs för att ge militär 
nytta blir det lättare att göra kloka vägval. det 
snabba förändringsarbetet i försvarsmakten 
måste i efterhand betraktas som oerhört 
kostsamt. lärdomen vi kan dra är att det 
behövs så bra beslutsunderlag som möjligt 
för en framgångsrik och långsiktig föränd-
ringsledning. samtidigt måste en förmåga 
till anpassning mot hastiga omvärldsför-
ändringar vidmakthållas. därför föreslår vi 
att förutsättningarna för att bedriva teknisk 
omvärldsbevakning förbättras genom att 
satsningarna på forskning och teknikut-
veckling samt teknisk prognosverksamhet 
ökas. härigenom skulle dessa processer 
kunna bidra till bättre förståelse för fram-
tida teknologiers möjligheter och begräns-
ningar och medverka till en bättre styrning 
av försvarsmaktens förmågeutveckling.

författaren är kommendörkapten, tekn dr 
och universitetslektor i militärteknik. 
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målet för denna artikel är att utifrån be-
greppet flexibilitet, samt genom studier av å 
ena sidan ett historiskt skeende och å andra 
sidan ett svenskt fiktivt scenario,1 göra en 
ansats att bidra till utveckling av svensk 
marktaktik och doktrin. syftet är att i någon 
mån belysa markkrigföringens dynamik ur 
den underlägsnes perspektiv och tillsammans 
med ett kritiskt förhållningssätt söka urskilja 
ett svenskt framtida framgångskoncept ba-

serat på att göra det mesta med det man har 
och att inte förlora.2

den historiska fallstudien omfattar strider-
na som följde den allierade landstigningen på 
det italienska fastlandet i september 1943 och 
betraktas här som beprövad kunskap, vilken 
används tillsammans med det fiktiva scena-
riot för att identifiera tidlösa, gemensamma 
nämnare eller konstanter.3 dessa konstanter 
ska sedan kunna tjäna som kompasser vid 
en framåtblickande ansats till utveckling av 

Glädjande är att i detta och nästa nummer av Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar 
och tidskrift kunna publicera ett antal uppsatser från unga officerare som genomför den 
Högre stabsutbildningen respektive officersprogrammet vid Försvarshögskolan. Ett antal 
av författarna i den förstnämnda kategorin har valt att som fallstudie välja de allierades 
fälttåg i Italien under andra världskriget. 
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Resumé

the aim of this article is to contribute to the development of current swedish doctrine and 
tactical methods concerning ground warfare from a national perspective. the current perspec-
tive assumes an inferior tactical position, based on doing the most with what you have, while 
refusing to surrender. the article is based on a comparison between two case studies, on the 
one hand a historical event and on the other a fictitious contemporary event. The historical 
event is based on the ground operations that took place after the allied landing in the italian 
Bay of salerno in early september of 1943. the allied attempt to establish a beachhead on 
the italian mainland is studied from an inferior german, defensive perspective, in order to 
identify timeless aspects and methods which can be of value viewed from the current swedish 
perspective. With the help of a hypothesis this article points out that, even severe inferiority 
can be countered by defensive tactics based on preliminary positions and deep knowledge of 
the actual terrain. these factors together with high combat skills are considered force mul-
tipliers, which enhance flexibility and freedom of action. The article identifies several areas 
where the Swedish Army, without difficulty, could improve its flexibility, freedom of action 
and readiness by using current resources differently.
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framtida svensk markdoktrin i allmänhet 
och taktik i synnerhet.

den teoretiska utgångspunkten, bygger 
på ett hypotetiskt resonemang att även grav 
underlägsenhet i form av tillgängliga för-
band kan uppvägas av en kombination av 
hög utbildningsståndpunkt och en i huvud-
sak defensiv taktik, vilken kombineras med 
kraftfullt offensiva inslag när tillfället infin-
ner sig.

kärnan i detta hypotetiska resonemang 
utgår å ena sidan från en idé att en försva-
rare av eget territorium, genom terrängkän-
nedom och förhandssituationer besitter en 
styrkemultiplikator,4 vilken tillsammans med 
flexibel och oförutsägbar användning av till-
gängliga förband, kan skapa den handlings-
frihet och styrka som krävs för att uppväga 
underlägsna styrkeförhållanden. Å andra 
sidan baseras det hypotetiska metodvalet på 
målet att förvägra motståndaren möjlighe-
ten till ett snabbt avgörande och därigenom 
snarare driva denne mot kulmination.

Salerno 1943, amerikanskt 
brohuvud och tyska motanfall
den 9 september landsteg två allierade kårer. 
den amerikanska kåren anföll inledningsvis 
med en division. dess andra division, hölls 
bakom i reserv för att därefter så småningom 
sättas in på kårens vänstra flank, mellan 
floderna Sele och Calore.5

Motståndaren bestod inledningsvis en-
dast en tysk pansardivision, vilken i väntan 
på förstärkningar ansvarade för en mycket 
lång kustremsa. divisionen använde sig av 
mindre motanfall för att under flera dygn, 
effektivt störa de allierades försök att ut-
vidga sitt brohuvud och därigenom vinna 
tid. ankommande förstärkningar från södra 
italien, skulle sedan möjliggöra de kommande 
motanfallen.6

den 13 september ansattes det huvudsak-
liga tyska motanfallet mot det allierade bro-
huvudet. anfallet riktades mot luckan mellan 
kårerna, vilken fastställts genom stridsspa-
ning dagen innan anfallet.7 anfallsrörelsen 
genomfördes i korridoren mellan floderna 
Sele och Calore där ett gap i det amerikanska 
försvaret uppstått. den amerikanska kåren 
hade omdisponerat sina förband i syfte att 
täppa luckan mellan de allierade kårerna där 
gapet i dess försvar uppstått. luckan mellan 
kårerna utgjorde en av de allierade kritiska 
sårbarheterna, med vilken hela markopera-
tionen stod och föll. till följd av styrkeom-
disponeringen, var det enda amerikanska 
förbandet i korridoren när det tyska anfallet 
ansattes, en infanteribataljon.8

Övriga amerikanska förband fanns hu-
vudsakligen på den västra sidan av sele samt 
med delar i bundna i strid öster om flodkor-
ridoren.9

i större upplösning innebar 13 septem-
bers anfall, en tvådelad rörelse utförd av två 
stridsgrupper pansargrenadjärer, förstärkta 
med stridsvagnar. anfallsrörelsen gick å ena 
sidan söderut på den västra sidan om floden 
sele mot tobaksfabriken, samt å andra sidan, 
från nordost, med målet att ta en övergång 
över sele i höjd med tobaksfabriken. dessa 
två rörelser skulle sedan fortsätta söderut och 
förenas söder om den nedbrända bron för 
ett gemensamt anfall mot stranden.10 dessa 
rörelser beskrivs av kartbilden ovan.11

den västra framstöten, tvingade de för-
svarande amerikanerna att retirera söderut 
till tobaksfabriken. den östra framstöten, 
tillsammans med delar ur den västra, om-
ringade den försvarande amerikanska in-
fanteribataljonen och orsakade densamma 
stora förluster.12

genom att behärska övergången nordost 
om tobaksfabriken kunde de tyska förbanden 
fortsatt anfalla ned i den svagt försvarade 
korridoren.13 fortsatta tyska anfallsförsök 
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mot tobaksfabriken hejdades, varvid dessa 
snabbt grupperade understödsvapen i syfte 
att hålla tagen terräng och istället för att via 
en omfattningsrörelse över bron fortsätta 
anfallet. olyckligtvis ur tyskt perspektiv, var 
infanteriet som skulle delta i det fortsatta an-
fallet, upptagna med att hantera amerikanska 
fångar ur den slagna infanteribataljonen.14

kort efter att ha dragit sig ur vid tobaks-
fabriken, fortsatte tyska stridsvagnar anfallet 
mot den brända bron över calore, rakt in i 
luckan i det amerikanska försvaret. det enda 
som stod mellan tyskarna och den allierade 
landstigningsstranden var två artilleribataljo-
ner. cheferna vid de två artilleribataljonerna 
agerade med beslutsamhet, grupperade alla 

som oundgängligen inte kunde avvaras för att 
bemanna förbandens haubitsar, på calores 
södra strand, på ömse sidor om den ned-
brända bron. dessa soldater tillsammans med 
övrig tillgänglig trupp ur de bakre delarna 
beväpnades med kulsprutor, eldhandvapen 
och ett halvdussin 37 mm pansarvärnska-
noner och försvarade tillsammans med el-
den från haubitsarna, calores södra strand. 
detta ingripande, lyckades få tyskarna att 
släppa taget om sitt mål och dra sig tillbaka. 
Brohuvudet var räddat.15

Bidragande omständigheter till att den 
tyska framstöten kunde stoppas var det fak-
tum att vägen som ledde de tyska stridsvag-
narna fram till den nedbrända bron, var 
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kantade av djupa längsgående dränerings-
diken, vilket gjorde det omöjligt att köra av 
vägen. tyskarna gjorde ett försök att bryta 
igenom vid ett vadställe i närheten av bron, 
men anfallskomponentens ensidighet genom 
avsaknad av infanteri gjorde att denna totalt 
sett saknade tillräcklig kraft, varvid dessa 
slutligen tvingades retirera.16

Analys och diskussion
Denna artikels tema är flexibilitet, ett be-
grepp med otaliga innebörder. i syfte att 
driva analys och diskussion på ett sätt som 
kan bidra till att besvara giltigheten i den 
ställda hypotesen, så kommer texten att hu-
vudsakligen relatera flexibilitet till begreppet 
handlingsfrihet och dess inverkan för att 
uppnå effekt i markoperationer i allmänhet, 
kopplat till underlägsenhet i synnerhet. i 
Arméreglemente Taktik är flexibilitet, i di-
rekta ordalag sparsamt använt. trots detta 
finns ett tydligt fokus vid att, med hjälp av 
handlingsfrihet, bidra till att uppnå lokal 
överlägsenhet.17

Med stöd av detta resonemang påstår 
artikelförfattaren att flexibilitet i relation 
till marktaktik, många gånger är synonymt 
med handlingsfrihet.

i en ansats att mäta rätt saker och nå 
valida slutsatser, utifrån å enda sidan det 
historiska skeendet och å andra sidan det 
fiktiva scenariot, drivs diskussionen utifrån 
följande indikatorer eller mätpunkter.

– tiden, terrängen och doktrinen
– trupperna, taktiken och kompetensen

Tiden, terrängen och 
doktrinen
terrängavsnittet som blev föremål för 
den allierade landstigningen i september 
1943, hölls inledningsvis endast av en tysk 

pansardivision.18 divisionen försvarade in-
ledningsvis en kuststräcka på hela 40 km, 
i väntan på att förstärkningar skulle an-
lända från södra italien, samt återvända 
från avväpning av de italienska förbanden 
i området.19

landstigningsområdet i salernobukten 
liknade en romersk amfiteater genom de 
omgivande bergens placering. centralt i den 
amerikanska sektorn utgörs terrängen av 
ett låglänt och bitvis sankt slättlandskap 
med ett djup på upp till 16 km innan det 
allt bergigare landskapet tar vid. genom 
att gruppera i de omgivande bergen, hade 
de tyska eldledarna fri sikt över de landsti-
gande förbanden och dessas brohuvud.20 
Brohuvudets låglänta, från höjderna till synes 
platta landskap, var å andra sidan dessutom 
uppdelat av ett system av mindre vattendrag, 
murar och häckar vilket utnyttjades för de 
tyska motanfallen.21 tiden och dess förhål-
lande till terrängen var således ur ett tyskt 
perspektiv, direkt avgörande för att kunna 
skapa den nödvändiga kraften, för att ge-
nom motanfall, kunna tvinga motståndaren 
tillbaka i havet.22

doktrinärt baserades tyskarnas agerande 
på fältmarskalk kesselrings övertygelse att å 
ena sidan hålla kriget så långt från tyskland 
som möjligt23 och å andra sidan på det lo-
kala planet, skapa tid för att möjliggöra 
tilltransport av förstärkningar.24

det tyska djupförsvaret på det italienska 
fastlandet var enligt artikelförfattaren, en 
tydlig produkt av detta närmast doktrinära 
resonemang, vilket resulterade i att bytet av 
tid mot terräng blev centralt för att kunna 
förbereda nya försvarslinjer och tillfoga fien-
den förluster.

En snabb och professionell terrängvärde-
ring med drag av liddell-harts liknelse av 
den framvällande flodvågen,25 bidrog till att 
de numerärt underlägsna tyska förbanden, 
i det italienska landskapet fann den styrke-
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multiplikator26 vilket i stor utsträckning bi-
drog till tyskarnas handlingsfrihet och dessas 
flexibla och varierande agerande.

Motsvarande möjligheter kan ur ett 
svenskt perspektiv, å ena sidan identifieras 
i arméreglemente taktik, liksom å andra 
sidan, i det fiktiva skeendet på svenskt ter-
ritorium vilket erbjuds i spelkort frost, ba-
serat på oplan X.

terräng som underlättar för en motståndare 
att utnyttja sina förmågor avseende eldkraft 
och rörlighet bör på olika sätt förvägras 
denne samtidigt som terräng som gynnar 
våra egna förmågor skall behärskas.”27

spelkort frost speglar en händelseutveckling 
varvid en i oxelösund landstigen motstån-
dare, strävar efter att snabbt röra sig norrut 
för att innesluta stockholm och skapa en 
utpressningssituation som följd.28 Med stöd 
av fältarbeten kan naturliga terränghinder 
förstärkas syftandes till att förvägra mot-
ståndaren tillgång till väg E 4.29 istället kan 
denne styras västerut, in i det sörmländska 
sjösystemet, en åtgärd vilken å ena sidan 
formar det taktiska spelrummet30 till vår 
fördel, samtidigt som det å andra sidan för-
vägrar motståndaren det snabba avgörande 
som denne eftersträvar.31 genom denna typ 
av flexibla åtgärder, skapas möjligheter att 
uppnå handlingsfrihet genom att byta terräng 
mot tid på ett sätt som påminner om det tyska 
agerandet i italien september 1943.32

Jim storr beskriver doktrinen ur ett em-
piriskt och pragmatiskt perspektiv som 
vår bästa gissning på hur vi framgångsrikt 
genomför första striden i nästa krig.33 Ett 
svenskt doktrinärt agerande, baserat på re-
sonemanget ovan, anser artikelförfattaren 
bör bygga på en totalt sätt defensiv inrikt-
ning34 syftande till att likt det tyska agerandet 
1943, å ena sidan förvägra motståndaren ett 
snabbt avgörande, å andra sidan, undvika 
att förlora.35

genom att med detta perspektiv skickligt 
utnyttja tidsfaktorn relativt motståndaren, 
kan denne bringas till kulmination ur ett 
strategiskt perspektiv, genom att omvärldens 
blickar riktas mot sverige, med styrketillväxt 
från annan part som följd.36

Trupperna, taktiken och 
kompetensen
den tyska taktiken under de motanfall som 
utfördes i anslutning till det amerikanska 
brohuvudet under perioden 12-14 september 
1943, präglades framgångsrik av användning 
av kombinerade vapen. Mixade förband 
beståendes av stridsvagnar och infanteri 
uppsuttet i pansarskyttefordon, utnyttjade 
till fullo sin fördelar avseende hög rörlighet 
och innehav av fördelaktig terräng. dessa 
anfallande förband tillämpade en indirekt 
metod37 vilket gjorde att dessa snabbt hittade 
de svaga partierna i de amerikanska linjerna 
och satte på dessa platser in snabba stötar 
på djupet. så fort en framstöt inte visade sig 
kunna erbjuda några ytterligare möjligheter 
till vidare strid på djupet, drog sig de anfal-
lande delarna tillbaka till sitt utgångsläge 
för anfall, beredda att inom ett par timmar, 
kunna utföra nya motanfall i andra riktningar. 
när tyskarna i samband med urdragning be-
dömde en position eller terrängavsnitt som 
viktiga för kommande strider, kvarlämnades 
små grupper av infanteri, vilka omedelbart 
befäste sin position med hjälp av terrängen, 
understödsvapen och granatkastare. dessa 
utposter försvarade sedan envist sina posi-
tioner, till och med när de blev kringrända 
av amerikanska motanfall.38

genom denna typ av djupförsvar, kombi-
nerat med en urdragning vilken hela tiden sker 
väl avvägd i förhållande till motståndarens 
åtgärder, tvingas motståndaren möta samma 
förband upprepade gånger, samtidigt som 
egen stridsekonomi skapar handlingsfrihet.39 
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fördelen med denna typ av agerande kan 
förmodligen sägas vara konstant och tidlöst 
och bör således betraktas som en möjlighet 
ur ett svenskt, underlägset perspektiv.

det tyska motståndet bestod inlednings-
vis av den 16:e tyska pansardivisionen, ett 
mycket professionellt förband uppbyggt kring 
en kader av veteraner. divisionens svagheter 
var att den med undantag för en bataljon, 
saknade stridsvagnar, samt att den vid tiden 
för landstigningen, tvingades ansvara för en 
drygt 40 km lång kustremsa. trots detta var 
den en potent motståndare bland annat ge-
nom att den täckte hela kustslätten med mi-
nor och observerad indirekt eld. divisionens 
taktik byggde på att med små stridsgrup-
per kombinerade av 5-7 stridsvagnar och 
infanteri, genom små motanfall, störa de 
allierades försökt att utvidga sitt brohuvud. 
denna taktik visade sig mycket effektiv.40 de 
tyska ankommande förstärkningarna från 
södra italien, skulle sedan möjliggöra de i 
inledningen beskrivna motanfallen.

trots att de tyska förbanden generellt 
lyckades väl med denna manövertaktik ba-
serad på kombinerade vapen, belyser det 
hejdade anfallet mot den brända bron ett 
värdefullt exempel på å ena sidan faran med 
kraftsplittring och ensidighet41 när vapnen 
får verka var för sig, vilket kan kopplas till 
bristen på svenskt infanteri i allmänhet och 
avsaknaden av pansarvärnsförmåga i syn-
nerhet. Å andra sidan belyser händelsen väl 
effekten av initiativ och flexibilitet, samt ett 
effektivt utnyttjande av terrängen genom det 
amerikanska agerandet.

Ur ett svenskt underlägset perspektiv, blir 
den tyska taktiken i samband med fallstudi-
ens beskrivning väl värd att studera, såväl 
med fokus på dessas taktiska professionalitet, 
men kanske främst, kopplat till det svenska 
scenariot, att i förlängningen vara beredd 
att avstå terräng till förmån för den yttersta 
drivkraften, att inte förlora.42 den orimligt 

stora kustremsa som den tyske underlägsne 
försvararen tvingades behärska, innehål-
ler stora likheter med det svenska nutida 
scenariot. likheterna omfattar i synnerhet 
kopplingen till å enda sidan underlägsenheten 
relativt motståndaren avseende tillgängliga 
förband, samt å andra sidan obalansen i 
förhållandet mellan den totala tillgången 
till förband relativt ytan på det territorium 
vi gör anspråk på att behärska.

att framgångsrikt ordna sina stridskraf-
ter i syfte att vara på rätt plats först relativt 
motståndaren, kan sägas utgöra en konstant 
i markkrigföring i allmänhet, vilket i synner-
het understryks i jämförelsen mellan denna 
artikels empiri och dess fiktiva scenario.

Ur ett svenskt nulägesperspektiv, finns en 
unik möjlighet att med hjälp av nutidens stå-
ende förband, skapa nationella snabbinsats-
förband, vilka utgångsgrupperas i områden 
baserat på strategiska överväganden. genom 
att samla och öva samtliga fast anställda 
soldater i dessa stridsgrupper, skapar man 
det flexibla verktyg som direkt bidrar till 
den handlingsfrihet som krävs för att å ena 
sidan hantera motståndaren och samtidigt 
operativt förflytta och styrketillväxa övriga 
förband, på motsvarande sätt som tyskarna 
gjorde i samband med den allierade land-
stigningen 1943.43

i arméreglemente taktik framhålls indirekt 
metod genom manöverkrigföring, som en 
metod för den underlägsne att betvinga den 
överlägsne. konceptet framhåller fem olika 
byggstenar, vilka präglar genomförandet av 
manöverkrigföring vid förband.44 två av 
dessa, gemensam målbild och uppdragstaktik, 
samt att ta initiativ och hålla ett högt tempo, 
lyfts i denna artikel fram som faktorer nära 
kopplade till begreppet flexibilitet i allmän-
het och till vikten av en genomgående hög 
kompetens inom våra markstridsförband i 
synnerhet. för att vi ska kunna uppnå denna 
nivå av kompetens och skicklighet inom 
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våra markstridskrafter, blir möjligheten till 
lärande genom erfarenhet av central bety-
delse.45 detta resonemang antyder vikten 
av omfattande övningsverksamhet av det 
sparsamt regisserade slaget.

Bortsett från hög kompetens återfinns 
såväl taktiska verktyg som förmågor vilka 
trupperna behöver för att kunna bedriva 
effektiv manöverkrigföring i allmänhet och 
i synnerhet mot en överlägsen motståndare. 
denna artikel har valt att lyfta fram en taktisk 
ingrediens som trots det frekventa resone-
manget i svenska reglementen kring initiativ 
närmast gått förlorad, nämligen reserven.46 
reservens inverkan på handlingsfriheten i en 
markoperation kan inte nog understrykas. 
detta blir i synnerhet påtagligt då en sårbar-
het hos motståndaren ska exploateras, vilket 
empirin i denna artikel, tydligt påvisat.

om den generella svenska pansarvärnsför-
mågan förbättras, så kan våra stridsvagnar 
förmodligen i större utsträckning nyttjas 
offensivt när tillfället erbjuds och en svaghet 
ska exploateras. Ökad pansarvärnsförmåga 
torde för en motståndare dessutom innebära 
ett dilemma genom att kringrända svenska 
motståndsfickor ej kan underskattas, då dessa 
utgör ett allvarligt hot. det tyska anfallet 
mot tobaksfabriken och dess efterföljande 
kringgång på djupet påvisar väl effekten av 
kombinerade vapen ur denna aspekt.

Avslutning och framåtblick
denna artikel har med utgångspunkt ur ett 
hypotetiskt resonemang, samt med stöd av 
historisk beprövad erfarenhet, påvisat den 
handlingsfrihet det medför att vara på plats 
först i aktuell nyckelterräng. att vara i för-
hand samt att inneha förmågan att skickligt 
och flexibelt hantera aktuell terräng i egen 
favör, bidrar till innehavet av en styrkemul-
tiplikator som kan uppväga ojämna styrke-
förhållanden. diskussionen har påvisat hur 

detta inbördes förhållande mellan tid, terräng 
och kompetens, utgör tidlösa konstanter.

avseende doktrinens utformning så bör den 
med hjälp av ett kritiskt förhållningssätt,47 
spegla en svensk analys av historiens empiri 

– dess beprövade erfarenhet, betraktad med 
svenska ögon, utifrån svenska förutsätt-
ningar, snarare än utifrån aktuella omvärld-
strender.48 49 vikten av ett sunt förhållande 
mellan koncept och kontext är således att 
betrakta som central vid utformningen av en 
framtida doktrin, ett resonemang som un-
derstryker faran med att följa doktriner och 
trender vilka skapats för andra användare 
med andra förutsättningar.50 denna artikel 
förordar en svensk doktrin med defensiv 
inriktning, vilket diskuterats ovan.

Baserat på resonemanget att göra det mesta 
med det man har, samt utgående från dis-
kussionen ovan, förordas följande lösning 
syftandes till att borga för möjligheter att 
flexibelt kunna utveckla styrka på rätt plats 
i rätt tid, relativt motståndarens åtgärder.

den svenska armén bör av alla tillgängliga 
gss/k organisera bataljonsstridsgrupper, 
vilka fredsmässigt förrådställs och mobilise-
ras i terräng baserad på strategisk relevans, 
snarare än fredsmässig rationalitet. dessa 
stridsgrupper förstärks enligt principerna 
kombinerade vapen samt förhandslagring. 
dagens personalförsörjningssystem må i 
dagsläget vara otillräckligt för att möta det 
försämrade omvärldsläget. oaktat detta har 
vi med gss/k-kategorin en unik möjlighet 
inom ramen för flexibilitet och handlings-
frihet, då denna personalkategori, samlad 
i förband, kan upprätthålla en beredskap 
räknad i timmar snarare än dygn, genom att 
den är i tjänst här och nu och inte först efter 
politiska beslut. Utbildning och träning samt 
förrådsställning och mobilisering bör utan 
större problem, kunna ske på olika platser.

En spridd utgångsgruppering av dessa ba-
taljonsstridsgrupper baserat på ovanstående 
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resonemang, bidrar direkt till handlingsfrihet 
och flexibilitet51 genom att det ökar san-
nolikheten att vi, likt de tyska förbanden i 
italien 1943, befinner oss på rätt plats vid 
rätt tid med åtminstone någon enhet.

dessa stridsgrupper bör sedan övas och 
tränas i två olika tempus: Å ena sidan som 
fristående enhet i ett inledningsskede mot-
svarande det fiktiva scenariots tröskelsskede, 
å andra sidan, i ett senare skede i konflikten, 
som en ingående komponent i ett brigadför-
band baserat på kombinerade vapen.

för att ytterligare bidra till handlingsfrihet 
och flexibilitet finns ett behov att skapa den 
komponent vilket artikelförfattaren anser 
saknas i svensk markdoktrin, reserven.52 
genom att dagens två brigader53 reduceras till 
förmån för skapandet av tre mindre, undviker 
man talet två54 och den handlingsfrihet vilken 
idag armétaktisk chef saknar, uppstår.

förrådsställning och mobilisering av des-
sa brigadförband bör likt tidigare nämnda 
bataljonsstridsgrupper genomföras utifrån 
försvarspolitiska prioriteringar samt mili-
tärgeografins möjligheter och begränsningar, 
snarare än fredsmässig rationalitet. genom 
dessa åtgärder visar vi att vi menar allvar 
och tröskeleffekten stärks.55

Markstridskrafternas förmåga att kunna 
presentera allsidiga hot syftandes till att för-
sätta motståndaren i dilemman,56 har i vårt 
svenska koncept brister avseende en viktig 
byggsten – pansarvärnsförmågan. faran med 
ensidighet har påvisats i diskussionen ovan. 

för att effektivt kunna använda terrängen 
som styrkemultiplikator och nyttja det tak-
tiska spelrummet defensivt och genom för-
dröjningsstrid vinna tid för egen styrketillväxt, 
bör alla markstridsenheter kunna nedkämpa 
stridsvagnar, samt inneha förmågan att med 
minor förstärka terrängens karaktär. detta 
resonemang stöds av empirins tyska djup-
försvar. genom bred tillgång till effektiva 
pansarvärnsvapen och minor, kan svenska 
markstridsförband använda en taktik vilken 
kan liknas av en boxare:

de lättare förbanden utgör jabben och 
presenterar ett hot frontalt och binder mot-
ståndaren i strid, varvid de tunga och mer 
kvalificerade förbanden, utgör kroken som 
riktas mot njurtrakten för effekt.57

En taktisk ingrediens vilka i många fall 
lyser med sin frånvaro i dagens välregisserade 
övningar, är förmågan att undvika förutsäg-
barhet genom att aldrig göra samma sak två 
gånger.58 Betraktad som kostnadsfri taktisk 
metod och doktrinärt förhållningssätt, kan 
denna ingrediens förmodligen i det längre 
perspektivet öka vår flexibilitet och effekt. 
detta ställer å andra sidan högre och mer 
omfattande krav på vår övningsplanering 
i syfte att inte bakbinda uppfinningsrika 
chefer och ledare.

Författaren är arméofficer, major, och ge-
nomför högre stabsutbildning vid fhs 
(hsU 16-18).
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artikeln försöker svara på vilka för-
mågor som är tidlösa när man vill kunna 
genomföra lyckade motanfall. för en nume-
rärt underlägsen försvarare är den taktiska 
kompetensen hos cheferna och förmågan till 
taktikanpassning och innovativa lösningar 
avgörande. i ett defensivt försvar är motanfall 
är ett offensivt inslag för att återta initiativet 
från en anfallande motståndare. Utan förmå-
gan till motanfall på alla nivåer har vi inte 
längre förmågan till en aktiv försvarsstrid. 
förmågan till framgångsrika motanfall be-
höver således kontinuerligt utvecklas.

Problemformulering
sveriges militärstrategiska koncept ska för-
svaret först och främst utgöra en tröskel, men 
väpnat angrepp ska kunna mötas snabbt i 
syfte att vinna tid och skapa handlingsfrihet. 
därefter ska försvarsoperationer syfta till 
att vi tillsammans med andra vinna kriget 
alternativt ensamma undvika att förlora.1 
operationer ska kunna genomföras inom 

hela det operativa djupet och offensiva ope-
rationer ska riktas mot motståndarens hög-
värdiga mål.2 dock får inte våra militära 
resurser förbrukas så att vi ställs värnlösa 
och utan möjlighet till ett politiskt initiativ. 
det är istället motståndarens kulmination 
som eftersträvas genom att denne tvingas 
överutnyttja sina resurser och därmed faller 
på eget grepp.3

krig och militär maktutövning handlar 
ytterst om kontroll över landytan. sveriges 
armé har under de senaste decenniernas re-
duceringar av försvaret blivit mycket liten, 
trots att det är armén som i slutändan kan 
nå ett avgörande om vår tröskeleffekt inte 
varit tillräckligt effektiv. det är endast armén 
som kan utöva kontroll över eget territorium 
under lång tid. armén är därmed garanten 
för att sverige inte ger upp.4 trots detta har 
armén saknat ett narrativ som beskriver vad 
sverige avser att använda denna till. det 
framgår inte i våra reglementen vilken roll 
markstridskrafterna har för att bidra till 
att undvika att göra sverige värnlöst eller 

Vilka förmågor är tidlösa vid motanfall?
av Annelie Olausson

Résumé

The purpose of this article is to study which capabilities are immutable and specifically contribute 
to success in conducting counterattacks, and how these capabilities can be protected to avoid 
an army forfeiting its ability to conduct offensive operations. the methodology employed is an 
historical case study of events that unfolded during the allied invasion of italy during World 
War ii; the german counterattack at gela in July 1943. the results strongly suggest that, for 
a numerically inferior defender, the tactical competence, adaptability and innovativeness of 
the commanders are decisive. counterattack is an offensive element in a defensive operative 
alignment aiming at recapturing the initiative from an attacker. if an army loses its ability to 
conduct counterattacks at all levels it also loses the ability to fight an active defensive battle. 
thus, for the army to contribute to the military strategy of on our own avoiding defeat, the 
ability to successfully counterattack must be developed and maintained.
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vad det innebär för armén att undvika att 
förlora.

arméförbanden organiseras utifrån princi-
pen att med kombinerade vapen ha förmåga 
till självständigt uppträdande och bättre 
möjligheter att möta oväntade händelse-
utvecklingar. Brigaden är ett allsidigt sam-
mansatt förband med förmåga att samordna 
kombinerade vapen.5

clausewitz beskriver att målet med kriget 
är att påtvinga fienden vår vilja genom att 
göra denne värnlös.6 Medlet för detta är 
striden och att förinta fiendens stridskrafter. 
dessa stridskrafter utgörs inte bara av de 
fysiska styrkorna utan även de moraliska 
då dessa två är starkt integrerade och inte 
kan särskiljas.7

försvarsmakten ska balansera mellan of-
fensivt och defensivt agerande i syfte att sä-
kerställa tillräcklig uthållighet.8 Målet med 
en markoperation med defensiv inriktning 
är att bestrida motståndarens operations-
frihet. för att påverka både motståndarens 
fysiska och moraliska styrkor krävs offen-
siva inslag.9

Mekanismen för att förena manövern 
och de kombinerade vapnen för att påverka 
motståndarens vilja och sammanhållning 
och därmed göra honom värnlös, innefattar 
överraskning, chock och nedhållning.10 detta 
kan man uppnå genom att anfalla en mot-
ståndare där och då denne minst väntar sig 
det, därefter nyttja tillgängliga verkansmedel 
kraftsamlat i tid och rum för att förorsaka 
chock, och slutligen exploatera resultatet av 
chocken för att minska motståndarens vilja 
att fortsätta sin verksamhet.11

Pansar- och infanteriförbandens främsta 
roll är att framkalla chockverkan hos mot-
ståndaren. de är organiserade och förfogar 
över de förmågor som krävs för att kringgå 
motstånd, för att ta sig in på djupet och bidra 
till överraskning, samt kunna gå i närstrid 
för att orsaka chock och exploatera denna. 

genom att utnyttja de ingående systemens 
styrkor och svagheter optimalt kan man 
uppnå detta.12

det är bara försvararen som drabbas av 
chockens effekter, men genom motanfall 
kan försvararen bli anfallaren.13 clausewitz 
anser att försvaret är en starkare form av 
krigföring än anfallet, då försvararen har 
fördelar genom att själv kunna välja tid och 
terräng för striden varmed denne har större 
möjlighet att överraska. varje strid är en 
försvarsstrid om man överlåter initiativet till 
motståndaren, men så snart motståndaren 
har agerat kan försvararen utnyttja alla sina 
offensiva medel utan att förlora försvarets 
fördelar.14

för att genom försvar lyckas bryta en 
angripares vilja räcker det inte att passivt 
vänta på motståndarens anfall eller att nog-
grant kombinera eldkraften. försvararen 
måste aktivt försöka störa, bryta och fördröja 
motståndarens anfall, och motanfallet är en 
metod för att uppnå detta.15

artikeln belyser vilka förmågor som främst 
bidrar till genomförandet av motanfall, och 
hur dessa förmågor kan skyddas för att und-
vika att armén förlorar sin offensiva kapacitet. 
detta prövas genom en översiktlig studie av 
ett historiskt fall vilket utspelades under de 
allierades invasion av italien under andra 
världskriget: det tyska motanfallet vid gela 
i juli 1943.

Teori om motanfall
anfall är ett stridssätt som syftar till att ta 
terräng eller tillfoga motståndaren förlus-
ter.16 Motanfall genomförs inom ramen för 
en defensiv inriktning och innebär anfall 
mot motståndarens anfallande styrkor.17 i 
tyskan skiljer man på det planerade motan-
fallet (Gegenangriff) och den omedelbara 
motstöten (Gegenstoss) utifrån erfarenheter 
från östfronten under första världskriget.18 
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denna distinktion förekommer även i svenska 
reglementen där motstöt19 genomförs av en 
mindre styrka för att återta stridsställning 
eller grupperingsområde, och planerade mot-
anfall20 genomförs inom ramen för avvärj-
ningsstrid för att möjliggöra egen verksamhet 
eller nedkämpa motståndare på djupet. vid 
motanfallet ska lokal överlägsenhet eftersträ-
vas genom handlingsfrihet, kraftsamling och 
överraskning. den effekt som eftersträvas 
för att påverka motståndarens vilja är att 
tillfoga denne sådana förluster att anfallet 
avbryts.

Målet för en markoperation med defensiv 
inriktning är att bestrida mot ståndaren ope-
rationsfrihet, bl a genom att dennes utbred-
ning begränsas. ambitionsnivån ska medge 
att stridsvärde och handlingsfrihet bevaras. 
dock krävs att en effektiv defensiv innehåller 
offensiva metoder såsom motanfall.21

Medel för att genomföra motanfall är i 
första hand eldkraft tillsammans med rörelse. 
Eldkraften ska kombineras för att sätta an-
griparen i dilemman samtidigt som vapensys-
temen kan kompensera varandras svagheter 
vad gäller verkan och skydd. förbanden 
organiseras därför utifrån principen om 
kombinerade vapen.22

rörelsen kommer från manövern, vilken 
definieras som rörelse relativt motståndaren 
för att nå ett fördelaktigt läge. Manövern 
ska därför användas för att nå positioner 
varifrån nedhållande eld kan avges, över-
raskning och chock uppnås, samt att mot-
ståndaren splittras.23

Även om medlen finns tillgängliga så är det 
inte säkert att ett motanfall lyckas. chefer 
måste besitta taktisk kompetens för att kunna 
dra nytta av vapensystemens möjligheter, 
samt utifrån aktuella förutsättningar balan-
sera mellan offensiva och defensiva syften. 
Både chefer och förband bör vara tränade i 
taktik syftande till aggressiv spaning, över-

raskning, chock, och att utan order snabbt 
kunna exploatera uppkomna tillfällen.24

lyckade motanfall är till stor del beroende 
av överraskning vilket är svårt att uppnå om 
motanfallet är planerat och samordnat på 
högre nivå. därför bör chefer på alla nivåer 
ha medel och mandat för att på eget initiativ 
genomföra motanfall. spontana motanfall 
som leder mot det högre syftet underlättas 
i en kultur av uppdragstaktik.25

Fallet Gela – analys
syftet med fallstudien är att förklara fram-
gången, eller bristen på framgång, i det tyska 
motanfallet vid gela 10-11 juli 1943 utifrån 
de oberoende variablerna medel respektive 
kompetens.

Medel utgörs av fysiska faktorer som ger 
eldkraft och rörelse. det omfattas av förband 
som är organiserade utifrån principen om 
kombinerade vapen samt för möjlighet att 
utföra manöverstrid. förbanden har därmed 
minst stridsvagns-, infanteri- och artilleri-
förmågor.

kompetens utgörs av konceptuella och 
moraliska faktorer. den omfattas dels av 
kunskap om och erfarenheter av tillgäng-
liga medel för att man ska kunna utnyttja 
principen om kombinerade vapen, dels av 
kreativt tänkande för att man ska dra nytta 
av vapensystemens möjligheter i olika sam-
manhang. i begreppet kompetens ingår även 
taktisk förståelse av tillvägagångssätt för att 
uppnå överraskning, chock och exploatera 
effekterna. kompetensen betingas också av 
rådande kultur gällande uppdragstaktik för 
att underställda chefer ska kunna utnyttja 
uppkomna möjligheter till motanfall.

Efter förluster i tunisien återuppbyggdes 
division herman göring (hg) i italien. i 
slutet av juni förflyttades divisionen för att 
förstärka försvaret av sicilien.26 förbandet 
var då inte fulltaligt utan hade stora brister 
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framförallt avseende pansargrenadjärer, vil-
ket var en nackdel i den betäckta terrängen 
där stridsvagnarna behövde infanteriunder-
stöd.27 Utöver stridsvagnarna Pzkw-3 och 
Pzkw-4 underställdes divisionen även ett 
kompani Pzkw-5 tiger, vagnar vilka förvisso 
hade förmåga att nedkämpa alla allierade 
stridsvagnar, men var tunga och drogs med 
barnsjukdomar i styrsystemet.28

chefen för division hg var generallöjt-
nant Paul conrath. Både fältmarskalk albert 
kesselring, som ansvarade för det opera-
tionsområde som innefattade italien och 
Medelhavet, och den erfarne lokale befälha-
varen, generallöjtnant fridolin von senger 
und Etterlin, ansåg att conrath hade för liten 
erfarenhet av att hantera moderna kombine-
rade vapen. Även flera av hans underställda 
chefer hade brister i erfarenhet. chefen för 
divisionens pansarregemente var en tidigare 
bombpilot som hade fått marktjänst på grund 
av nervösa problem.29 doktrin för hantering 
av moderna kombinerade vapen fanns i reg-
lementet, truppenführung.30

inför motanfallet indelade conrath divi-
sionen i två stridsgrupper vilka fick uppgif-
ten att anfalla till stranden och genom en 
dubbel omfattning slå den i gela landstigna 
fienden. Den högra stridsgruppen bestod av 
pansarregementet och ett spaningskompani, 
den vänstra av ett pansargrenadjärregemente 
och stridsvagnskompaniet med tiger-vagnar. 
Bägge stridsgrupperna var understödda av 
artilleri. denna indelning följde inte principen 
om kombinerade vapen eftersom pansarre-
gementet saknade skydd av infanteri. tiger-
stridsvagnarna hade problem med styrmeka-
niken vilket ledde till att dessa gick sönder 
och blockerade framryckningen för andra. 
terrängen begränsade framryckningen för 
tigrarna varför de troligen hade gjort sig 
bättre i den öppna terrängen på den högra 
flanken.31

trots att kesselring höjde beredskapen på 
sicilien efter det att man under eftermiddagen 
9 juli observerat allierad flygspaning lyckades 
hg-divisionen inte hinna ner till stranden i 
gela för att möta de landstigna allierade då 
de var som mest sårbara. Då divisionen fick 
order och påbörjade sin framryckning från 
utgångsläget vid caltagirone, 40 km från 
gela, hade landstigningen pågått i en timme. 
fem timmar senare hade hg ännu inte nått 
fram till gela på grund av dåliga vägar och 
strid med luftlandsatta förband.32

när väl divisionen närmade sig landstig-
ningsområdet, framryckte högra stridsgrup-
pen samma väg där de italienska försvararna 
tidigare blivit utsatta för fartygsartilleri, och 
stridsgruppen hamnade i strid och föll tillba-
ka. conrath avsatte pansarregementschefen 
och tog själv befälet för att få motanfallet 
att fortsätta, men misslyckades.33

vänstra stridsgruppens anfall hindrades 
av en relativt liten styrka bestående av land-
stigna och luftlandsatta förband vilka nytt-
jade olivlundarna för försvar. stridsgruppen 
saknade övergripande ledning, och många 
lägre officerare var inte mogna för uppgif-
ten. när conrath blev varse läget avsat-
tes även denne regementschef omedelbart 
och ersattes av divisionens stabschef. Ett 
nytt motanfall initierades med tigrarna i 
täten, och denna gång lyckades de uppnå 
överraskning och chock vilket ledde till re-
trätt hos de allierade. Men eftersom tyska 
soldater oförklarligt flydde bakåt, utan att 
vara förföljda, lyckades stridsgruppen inte 
exploatera framgången. kesselring skyllde 
misslyckandet på att division hg hade låtit 
sig bli uppbundna av fallskärmsjägare och 
han ansåg att en erfaren pansarofficer, likt 
rommel, hade kört rakt igenom detta lätta 
motstånd.34

Under natten gavs order om fortsatt mot-
anfall i gryningen, samordnat mellan divi-
sionen och flyget. Conrath delade in den 
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tidigare högra stridsgruppen i två mindre 
stridsgrupper, dock fortfarande utan att 
tillföra annat infanteri än spaningskompa-
niet. inledningsvis lyckades tyskarna orsaka 
chock bland flera allierade förband. Tyska 
stridsvagnar fortsatte framåt trots att de var 
beskjutna av fartygsartilleri. conrath trodde 
att han hade vunnit striden när hans förband 
befann sig knappt två km från stranden. Men 
de allierade hade inte gett upp och lyckades 
samla tillräcklig eldkraft för att stoppa det 
tyska anfallet. när väl tyskarna hade börjat 
retirera kunde inte conrath samla dem för 
ett förnyat anfall, samtidigt som han ansåg 
sig ha brist på drivmedel och ammunition. 
divisionen hade då förlorat minst en tredjedel 
av sina stridsvagnar och över 600 man.35

divisionschefen hade de medel som kräv-
des för ett lyckat motanfall i form av en 
pansardivision organiserad enligt principen 
om kombinerade vapen. däremot fanns det 
brister i kompetensen att nyttja dessa medel 
hos honom själv och hos hans underställda 
chefer. dessa brister avspeglade sig dels i 
förmågan att åstadkomma ändamålsenli-
ga taktiska lösningar, dels i förmågan att 
tillämpa uppdragstaktik inom förbandet. 
detta trots att kombinerade vapen och upp-
dragstaktik utgjorde en viktig del av den 
tyska doktrinen.

slutsatsen är att den viktigaste förmågan 
för att kunna genomföra ett framgångsrikt 
motanfall är kompetens. visserligen kan inget 
motanfall genomföras utan adekvata medel, 
men inte ens de mest avancerade medlen kan 
kompensera för utebliven kompetens hos 
chefer eftersom man då riskerar att medlen 
inte samordnas mot ett gemensamt syfte. 
hade de tysk/italienska förbanden på sicilien 
varit numerärt överlägsna de allierade hade 
kanske utgången varit annorlunda, då man 
hade kunnat tillämpa en utnötningstaktik.

att en bra chef sägs ha tur kommer sig tro-
ligen av dennes taktiska kompetens, förmåga 

att läsa in det taktiska spelrummet, kunskap 
om sina medel och förmågan att balansera 
risker mot effekter. allt detta kommer av 
erfarenhet att hantera och känna igen olika 
situationer. friktioner är det som skiljer det 
verkliga kriget från kriget på papperet, och 
krigserfarenhet är det enda som kan mildra 
dessa friktioner.36

Diskussion
ovanstående analys har givit vid handen 
att den taktiska kompetensen hos en be-
fälhavare är viktigare för att lyckas med 
ett motanfall än överlägsna medel, särskilt 
då försvararen är numerärt underlägsen. 
kompetens kan därför anses vara tidlöst 
hos försvarsmakter som inte kan förlita sig 
på en massa som möjliggör tillämpandet av 
utnötningstaktik.

krigföringsförmåga består av tre samver-
kande faktorer; fysiska, konceptuella och 
moraliska. krigföringsförmågan är beroende 
av dess sammanhang och uppdrag samt 
den växelverkan som sker mellan stridande 
parter. denna relativa krigföringsförmåga 
utgör spelrummet som en befälhavare har 
till sitt förfogande.37 Ju bättre en befälhavare 
förstår detta utrymme för handling utifrån 
sammanhang, tillgångar och ändamål, desto 
större är dennes taktiska förmåga.38

Motanfallet utgör ett offensivt inslaget 
i en defensiv inriktning. Motanfallet syftar 
till att avbryta ett fientligt anfall och på 
så sätt återta initiativet och istället utsätta 
motståndaren för chock. för att lyckas med 
detta krävs ändamålsenliga medel, en för-
ståelse för det taktiska spelrummet samt en 
känsla för hur offensiven och defensiven ska 
balanseras för att själv inte kulminera, s k 
fingerspitzgefühl.

Ett annat offensivt inslag i den defensiva 
inriktningen är att bekämpa högvärdiga 
mål.39 oftast syftar dessa mål på fysiska 
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faktorer, men om man kan påverka mot-
ståndarens vilja och förmåga att uppfatta 
situationer så skulle detta ge möjlighet att 
möta ett hot asymmetriskt och därmed göra 
en fysisk överlägsenhet irrelevant.

i våra reglementen beskrivs motanfall 
som en planerad verksamhet inom ramen för 
t ex avvärjningsstrid. att utveckla metoden 
att genomföra motanfall som en snabb re-
spons på ett fientligt anfall i syfte att skifta 
initiativet och motverka egen chock skulle 
ge fler verktyg till det offensiva inslaget i den 
defensiva inriktningen. stridens grunder ut-
görs av eld och rörelse.40 i truppenführung 
beskrivs att anfall genomförs med stöd av 
rörelse, eld och chock.41 Även detta tankesätt 
kan utvecklas i våra reglementen.

En del av den taktiska kompetensen om-
fattar också att undvika att bli av med sin 
offensiva förmåga. här är det kanske fram-
förallt de fysiska faktorerna som är sårbara, 
men även de moraliska. för att man ska 
skydda sina förmågor från bekämpning blir 
växelverkan mellan motståndarens medel och 
egna motmedel central. här är det förmågan 
till taktik- och teknikanpassning och inno-
vativa lösningar som blir avgörande.

traditionellt består taktikutbildning av att 
studera historiska fall och dra slutsatser av 
dessa kopplat mot det nutida sammanhanget 
i form av tillgångar och ändamål. Även om 
det finns en risk att historiska studier kan 
inbjuda till att man förbereder sig för går-
dagens krig så är detta det bästa alternativ 
vi har för att studera en växelverkan mel-
lan mänskliga viljor. Men finns det andra 
områden att studera för att få inspiration 
till innovativt tänkande inför ett framtida 
krig? kan man vidga fallstudierna till att 
omfatta forskningsområden där kampen 
mellan medel och motmedel pågått sedan 
livets uppkomst på jorden, t ex zoologi? kan 
djurens instinkter komplettera de teorier och 

modeller vi har som är baserade på mänskligt 
tänkande och problemlösande?

när sjögurkan blir hotad skickar den ut 
sina tarmar, som en munsbit till angriparen, 
för att hinna gömma sig. Pirålen produce-
rar slem vilket täpper igen den angripande 
fiskens gälar och tvingar den till att retirera. 
Svärdfisken använder sitt svärd till att be-
döva småfisk och sedan kunna äta upp dem 
i lugn och ro. Ett visst kvalster doftar som 
bin och kan därför ta sig in i bikupor utan 
att bli angripet. vissa djur spelar döda för 
att antingen inte utlösa jaktinstinkt, för att 
fånga ett byte, eller likt en trojansk häst bli 
transporterad in i ett myrsamhälle.

vilka slutsatser kan vi dra av detta, och 
vilka innovativa taktiska lösningar kan det 
inspirera till? kan detta få oss att utveckla 
förmåga till skenmål och vilseledning syf-
tande till att dels överraska och orsaka chock, 
men även skydda vår offensiva förmåga? 
för att svara på dessa frågor krävs att man 
vågar kombinera krigsvetenskap med andra 
forskningsområden för att undersöka vad 
detta kan leda till. taktik innebär att använda 
tillgängliga medel och metoder för att nå ett 
bestämt syfte.42 taktik kan också ses som 
problemlösning och ett sätt att tänka för att 
bli framgångsrik i konkreta situationer.43 i 
taxonomin för taktisk kompetens hamnar 
förmågan att modifiera taktiska handlings-
mönster högt upp, vilket ska kunna uppnås 
genom avancerad taktisk utbildning.44

det är inte bara avancerad material och 
numerär som är avgörande för vår framtida 
krigföringsförmåga och för att armén ska 
kunna bidra till att inte förlora. avgörande 
är snarare tillgång till soldater och officerare 
som har kunskap och erfarenheter att an-
vända tillgängliga medel och metoder för att 
nå syftet, som förstår det taktiska spelrum-
met och det högre syftet med striden, som 
kan balansera mellan offensiv och defensiv 
och som har förmåga att modifiera sina 
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Noter

taktiska handlingsmönster för att utnyttja 
motståndarens sårbarheter. har vi tillgång 
till detta ökar också sannolikheten för att 
armén kan bibehålla sin offensiva förmåga 
intill ett avgörande ska nås.

författaren är major vid skaraborgs rege-
mente, P4, och genomför f n högre stabsut-
bildning (hsU 16-18) vid fhs.
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artikeln identifierar inledningsvis 
konstanter och trender inom luftoperatio-
ner. dessa appliceras och diskuteras sedan i 
den svenska kontexten. avslutningsvis dras 
slutsatser och lärdomar för framtida krig-
föring. artikeln hävdar här att det svenska 
försvaret i ljuset av det ökade hotbilden från 
fjärrstridsmedel i högre grad bör utnyttja 
en angripares beroende av underrättelser 
och tid. artikeln betonar vidare vikten av 
gemensamma operationer mot en angripare 
som är beroende av långa försörjningslinjer 
över Östersjön, där operationer mot land-
stigna förband bör samordnas med avbrott 
på försörjningslinjerna. vid tidpunkten för 
artikelns skrivande var det nya lufttaktiska 
reglementet ännu inte utgivet.

Bakgrund
den under andra världskriget allierade 
italienkampanjen 1943–44 är intressant att 
studera då en rad likheter finns med geografi 

och faktorer som påverkar svenskt natio-
nellt försvar. intressantast att studera är de 
tyska misstagen, vad den tyska sidan trots 
allt lyckades med och vilka faktorer som 
bidrog till att de allierade slutligen segrade 
i Italien. De geografiska förutsättningarna 
bär likheter med dem i södra sverige, då en 
angripare har att transportera sig över havet 
alternativt genom luften för att kunna på-
verka svenskt territorium. genomförande av 
luftlandsättningar eller landstigningar kräver 
en hög grad av luftoperativ kontroll. saknas 
den luftoperativa kontrollen blir dylika ope-
rationer en avsevärd risktagning eftersom de 
transporterade förbanden är som sårbarast 
under transporten. luftlandsatta förband 
nyttjas ofta som förtrupp till landstigningar, 
men för uthållighet kräver dock dessa en för-
sörjningslinje och kontakt med egna förband 
och logistiknoder. för svenska förhållanden 
bedöms det därför troligt att efter luftland-
sättning en landstigning och sjötransport i 
ett senaste skede måste genomföras.

2020-talets svenska luftkrigföring
Slutsatser utifrån Italienkampanjen 1943–45

av Carl Bergqvist

Résumé

the swedish defence is currently being reformed to focus on national defence after many years 
of focussing on peace support operations. over the15 years that has passed since national 
defence was the last main focus, tactics and technology in air warfare have evolved. other 
aspects of air warfare are constants, like the requirement of control of the air. this article 
uses the allied campaign in italy 1943–44 to identify a number of constants of air warfare. 
these are then applied to the contemporary swedish context. the conclusion is that while 
engagement ranges and precision have increased, so has the requirement for accurate intel-
ligence. The Swedish Air Force is therefore recommended to adapt its doctrine to reflect the 
strategic reactiveness on which the swedish defence is underpinned, and to adapt its tactics 
to better exploit an aggressor’s dependency on timely intelligence.
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Konstanter och trender inom 
luftkrigföringen1

En övergripande konstant inom luftmaktsteo-
rin och luftkrigföringen är kravet på kontroll 
av luften. genom kontroll av luften, eller luft-
operativ kontroll kan luftarenan användas 
för egna operationer mot mål i mark- och 
sjöarenorna, samtidigt som fienden kan för-
hindras att genomföra operationer mot våra 
stridskrafter från luften. En annan konstant 
är att flygstridskrafterna är beroende av 
basområden. dessa utgör en ofrånkomlig 
svaghet där flygstridskrafterna blir bundna 
i en arena där de ej kommer till sin rätt. En 
genomgående trend för luftkrigföringen har 
varit den allt längre räckvidden för vapen och 
sensorer, där medel fött motmedel. slutligen 
finns konstanten avregling av stridsfältet 
som ofta har setts som flygstridskrafternas 
näst viktigaste uppgift, då man inom denna 
uppgift utnyttjar den tredje dimensionen som 
flankerande manöver för att angripa fiendens 
stridskrafter och understödsfunktioner innan 
dessa kan bidra till striden.

Luftoperativ kontroll

the big lesson i have gained from par-
ticipating in the ”shingle” operation is 
this: amphibious operations are the most 
difficult form of military movement. They 
should never be undertaken except as a 
last resort for the very good reason that 
you deliberately hand every advantage to 
the enemy. amphibious operations will 
be a failure if opposed by an enemy of the 
character of the germans in strength unless 
they are within the reach of an overwhelm-
ing friendly air force.2

(general ira c. Eaker, commander in 
chief, Mediterranean allied air forces)

vid planeringen av de tre stora landstig-
ningsoperationerna under italienkampan- 

jen – sicilien, salerno och anzio – utgjorde 
luftoperativ kontroll den första målsättningen 
och grundkravet för att kunna genomföra 
själva landstigningarna. förståelsen hos de 
allierade för behovet av luftoperativ kontroll 
var stor, på både operativ ledningsnivå och 
doktrinärt.3

vid studier av italienkampanjen blir det 
tydligt att tyskarna redan vid invasionen av 
sicilien förlorade den luftoperativa kontrollen 
och under återstoden av kriget inte förmådde 
återta denna i det italienska operationsom-
rådet.4 de allierade kunde därför närmast 
obehindrat genomföra egna luftoperationer, 
medan luftwaffe endast lyckades genomföra 
operationer av nålstickskaraktär.5 trots allie-
rade ansträngningar att helt slå ut luftwaffe 
på marken, uppnåddes dock aldrig denna 
målsättning. luftwaffe var skickligt i att 
sprida sina resurser på marken, såväl inom 
flygbaserna som att sprida på olika baser 
och flytta mellan dem.6

vid enstaka tillfällen kunde luftwaffe 
åsamka de allierade kännbara förluster, vil-
ket främst kan tillskrivas användning av ny 
teknik, som den styrda bomben fritzX,7 samt 
allierad oförmåga att över tiden upprätthålla 
kontroll av luften när luftwaffe bedömts ha 
låg tillgänglighet, till följd av ringa aktivitet. 
Bari-räden i december 1943 är också ett ut-
märkt exempel på när luftwaffe lyckades att 
uppnå överraskning och tillfoga de allierade 
kännbara förluster.8

luftoperativ kontroll är inte en garant 
för strategisk framgång, men att kunna 
utnyttja den tredje dimensionen underlät-
tar genomförandet av övriga operationer. 
i italienkampanjen slogs de tyska mark-
stridskrafterna mycket framgångsrikt trots 
underlägsenhet i antal och det utan luftope-
rativ kontroll. när de allierade vid landstig-
ningen i salerno var som hårdast trängda, 
var det omprioriteringen och insättandet 
av allt tillgängligt attack och bombflyg i 
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kombination med marint artilleriunderstöd 
som förhindrade en fullständig katastrof.9 
detta är både ett exempel på vad som kan 
åstadkommas genom kombinerade vapen 
över försvarsgrensgränserna och på när man 
som försvarare inte har egen luftoperativ 
kontroll – eller åtminstone förmåga att kunna 
förneka angriparen denna.

Basering
Behovet av flygbaser är en konstant sedan 
flygets födelse. Människans och flygfarkosters 
vistelse i luften är tidsbegränsade och man 
är därför i behov av såväl landningsplat-
ser (bassystem) som underhåll (drivmedel, 
reservdelar och ammunition). Med kravet 
på luftoperativ kontroll följde att valen av 
landstigningsområden i italien begränsa-
des av räckvidden på jaktflyget som skulle 
upprätthålla den luftoperativa kontrollen. 
Baseringen måste således erbjuda räckvidd, 
men också skydda luftstridskrafterna från 
att bli utslagna på marken.

i The Air Campaign beskriver John Warden 
fem olika förhållanden avseende baser och 
räckvidder. det farligaste fallet (case iii) är 
när de egna baserna ligger inom räckvidd för 
fiendens flygstridskrafter, medan man själv 
inte har räckvidd eller förmåga till det mot-
satta. Faran kommer då av att fienden ges 
större möjligheter till att uppnå luftoperativ 
kontroll.10 så var fallet för tyskarna under 
italienkampanjen. Utöver att luftwaffe var 
starkt numerärt underlägset i luften var de 
tyska baserna utsatta för allierade anfall 
(helt enligt allierad doktrin) utan att man 
själv hade möjlighet att påverka de allie-
rade baserna.

Baseringsmöjligheter är således en varia-
bel som både försvarare och angripare har 
att väga utifrån vilka uppgifter man strävar 
efter att lösa, samt vilken risktagning man 
är villig att acceptera.

Vapenräckvidder
Hos flygstridskrafterna, liksom övriga strids-
krafter, är vapenutvecklingen en trend av-
seende precision, räckvidd och effektivitet. 
Från att vapnen under flygets första decen-
nium ha gått från pistol till kulsprutor och 
lättare bomber, var flygplanen vid tiden 
för italienkampanjen utrustade med auto-
matkanoner, raketer och de första styrda 
bomberna. vapenräckvidderna hade nått 
kilometrar istället för hundratalet metrar. 
idag når jaktrobotar hundratals kilometer 
och kryssningsrobotar över tusen kilometer. 
dagens precisionsbombning handlar om att 
med en bomb träffa inom 10 meter, medan 
det under italienkampanjen handlade om 
hundratals meter och bombmattor för att 
täcka målområdet.

de allt längre räckvidderna ställer högre 
krav på målunderlag, vilket erhålls anting-
en genom sensorer eller underrättelsetjänst. 
förmågan att bekämpa mål på längre avstånd 
är beroende av att målläget kan inhämtas, 
bearbetas och vapnet levereras inom det 
tidsfönster där målet är bekämpningsbart, 
varvid tiden blir en viktig faktor. saknas 
en av faktorerna, kan effekt ej nås med be-
kämpningen.

Bekämpningens treenighet

Det kan konstateras flera fall under Italien
kampanjen då den ovanstående treenigheten 
var bruten och de ökade vapenräckvidderna 
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och förmågorna inte kunde bringas till effekt. 
för allierad del innebar tysk maskering och 
rörlighet att flyganfall mot baser misslycka-
des med att helt slå ut luftwaffe på marken. 
vid anfall stämde inte längre målunderlagen. 
Ett annat exempel var de tyska styrkornas 
goda disciplin avseende förflyttningar på 
marken, vilket försvårade upptäckten av 
dem från luften. Ett tredje exempel är hur 
tyska flyganfall mot allierad överskeppning 
antingen misslyckades att finna fartygen eller 
anföll fel typ av mål, varvid skyddsskärmen 
bekämpades istället för fartygen som trans-
porterade trupp och materiel.11

Avregling av stridsfältet
avregling av stridsfältet med luftstridskraf-
ter tillmättes den näst högsta prioriteten 
för de allierade flygstridskrafterna under 
italienkampanjen. anfallen genomfördes 
mot logistiknoder, ledningsplatser och infra-
struktur som hamnar och järnvägar. sedan 
basområdet foggia erövrats, kunde även 
anfall mot krigsindustrin i tyskland och 
oljefält i svarta havsområdet genomföras i 
syfte att nå strategiska målsättningar. inom 
det italienska operationsområdet genom-
fördes operationerna Strangle och Diadem 
med målsättningen att strypa underhållet till 
de tyska styrkorna och på så sätt få dem att 
ge upp. den eftersträvade effekten uppnåd-
des inte då de tyska markförbanden befann 
sig i ett statiskt försvar. först sedan allie-
rade markförband gått på offensiven och 
fått de tyska förbanden att förbruka resur-
ser gav avreglingen full effekt, vilket visar 
på vikten av samordning mellan flyg och 
markoperationer.12

den avregling av stridsfältet som de al-
lierade genomförde på operativ och strate-
gisk nivå var ett embryo till dagens effekt-
tänkande. tyvärr uteblev ofta effekten till 
följd av en felaktig analys av de system man 

avsåg påverka, samt svårigheter att påverka 
systemens kritiska sårbarheter på grund av 
vapensystemens bristande precision.13

Doktrinär jämförelse

Återspegling i samtida doktrin för 
Italienkampanjen

i de allierade doktrinerna som var gällande 
vid tiden för italienkampanjen, prioritera-
des luftoperativ kontroll, inte minst efter 
erfarenheterna från fälttåget i nordafrika 
som också fick det amerikanska flygvap-
net att ändra sin luftdoktrin. Prioritering 
två respektive tre utgjordes av avregling 
av stridsfältet och direkt flygunderstöd.14 
luft operativ kontroll ansågs bäst erhållas 
offensivt genom anfall mot fiendens flygfält 
och jaktsvep. Ett reaktivt luftförsvar med 
jakt skydd över egna förband sågs som det 
sämsta alternativet.15

i den gällande tyska doktrinen från mit-
ten av 30-talet, Luftwaffen Dienstvorschrift 
16, var inte luftoperativ kontroll en fullt lika 
uttalad målsättning. doktrinen föreskrev 
tre huvuduppgifter: bestrida fiendens flyg-
vapen, ge direkt understöd av marin- och 
markstridskrafter samt att anfalla fiendens 
strategiska tyngdpunkter och genomföra 
avregling av stridsfältet avseende underhåll. 
ingen prioritering tillmättes dock någon av 
uppgifterna.16 Vikten av att slå ut fiendens 
flygvapen togs visserligen upp, liksom risken 
att detta skulle återuppstå vid avbrott i of-
fensiva luftförsvarsoperationer mot fiendens 
flygbaser,17 men ändå kom den luftoperativa 
kontrollen inte att prioriteras av luftwaffe 
och det kan diskuteras om doktrinen gav 
chefer för stort utrymme att ändra priori-
teringarna för luftoperationerna. luftwaffe 
mäktade heller inte med att uppdatera dok-
trinen under kriget.18
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Återspegling i nutida svensk dokt-
rin

sedan januari 2014 är de stridskraftsvisa 
doktrinerna i försvarsmakten upplösta och 
istället ersatta med en gemensam operativ 
doktrin.19 i den nya doktrinen ägnas 7 si-
dor åt ”flygvapenförband” och hur dessa 
kan användas, varvid kontroll av luften 
nämns som den viktigaste uppgiften för 
luftstridskrafterna.

kontroll av luftrummet är en nyckelför-
utsättning för att skapa handlingsfrihet att 
uppnå taktiska, operativa och militärstrate-
giska mål. den aktör som har handlingsfrihet 
att utnyttja luften för att uppnå sina mål kan 
därmed inom korta tidsrum och över stora 
ytor bekämpa fientliga mark och sjömål 
med små egna förluster.20

Enligt Operativ Doktrin ska därför flygför-
bandens offensiva operationer i första hand 
inriktas mot en angripares luftstridskrafter 
och i andra hand överskeppningstonnage. 
vidare stipuleras att ”om en motståndares 
baser och installationer går att nå ska möj-
ligheten att angripa dessa övervägas”.21

I doktrinen återfinns med andra ord insikt 
i såväl vikten av luftoperativ kontroll som 
vikten av att slå mot en angripares försörj-
ningslinjer över havet och dennes brohuvud, 
även om termen ”attack” används för alla 
attackuppdrag. Där de tyska flygförban-
den under italienkampanjen misslyckades 
att bekämpa rätt mål i överskeppningen, 
fastställer Operativ Doktrin att en fientlig 
landstigning ska hindras genom användning 
av sjömålsrobotar mot landstigningsfartyg 
och andra fartyg med trupp.22 vidare beto-
nas hur flyg och marinförband gemensamt 
kan utsätta en angripares marina förband 
för dilemmat att samtidigt bli angripna från 
luften och under havsytan, vilket ställer hö-
ga krav på vår planering för gemensamma 
operationer.23

tyvärr tar inte doktrinen upp hur en ge-
mensam operation kan nå framgång genom 
att luft- och marinstridskrafterna genomför 
avregling av stridsområdet samtidigt som 
markstridskrafterna genom rörlig strid får 
fienden att förbruka sina resurser.

doktrinen beskriver svenskt uppträdande 
i fred till stöd för upprätthållandet av den 
territoriella integriteten, och hur svenska 
luftstridskrafter ska användas i händelse av 
krig. däremot saknas ett resonemang om hur 
luftstridskrafterna, givet sveriges reaktiva 
strategi, ska kunna överleva angriparens 
första slag som medför att sverige är i krig 
och medger att luftstridskrafterna kan ut-
nyttjas offensivt. någonstans i den växande 
gråzonen mellan fred (där stridskrafterna 
uppträder från ordinarie baser) och krig 
ska beslut fattas om spridning till krigsbaser. 
fattas beslutet för sent får det direkt krigs-
avgörande negativa effekter.

Att lära av historien
när de allierade landstigningsoperationerna 
mot italien påbörjades rådde redan krigs-
tillstånd, varvid den försvarande sidan var 
mobiliserad och hade haft möjlighet att 
sprida till baser, samt att genomföra offen-
siva operationer. för svensk del och såsom 
fallet är för många demokratier, gäller det 
att fienden tillåts genomföra förstaslaget, 
varvid försvararen har att absorbera angrep-
pet och sedan genomföra ett andraslag.24 
denna strategiska reaktivitet är för svenskt 
vidkommande att betrakta som en konstant. 
det ställer särskilda krav både på underrät-
telsetjänst, förvarning och skydd, samt att 
doktriner och taktik beaktar denna strate-
giska reaktivitet.

vid studier av historiska exempel är det 
viktigt att sätta lärdomar och jämförelser i rätt 
perspektiv. det är t ex i första hand inte de 
allierades agerande under italienkampanjen 
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som man ska jämföra svenska stridskrafter, 
utan de tyska försvararnas. lärdomar ska 
identifieras utifrån vilka misstag dessa be-
gick samt var och hur man trots allt nådde 
framgångar. för att lyckas med detta är 
det dock väsentligt att jämföra med den 
allierade krigföringen och identifiera vilka 
framgångsfaktorerna var bakom de allierade 
landstigningarna, eftersom tidlösa faktorer 
bland dessa kan nyttjas i planering för scena-
rier där angriparen måste nyttja tilltransport 
över havet eller genom luften.

Luftoperativ kontroll och basering

såsom återspeglat i italienkampanjen ställer 
en landstigningsoperation, de högsta kraven 
på luftoperativ kontroll. En landstigning eller 
luftlandsättning kan inte genomföras utan 
stor risktagning för angriparen så länge svens-
ka styrkor har luftoperativ kontroll, eller på 
erforderligt sätt kan bestrida angriparens 
luftoperativa kontroll. Ett av de öppnande 
dragen för en operation mot sverige, blir 
sannolikt för angriparen att säkra egen luf-
toperativ handlingsfrihet genom att försöka 
slå ut de svenska flygstridskrafterna, helst på 
marken. En angripare bedöms inledningsvis 
sträva mot lokal luftöverlägsenhet som där-
efter utvidgas så snart som möjligt.25 såväl 
luftförsvarsutredning 1967 som 2040 pekar 
ut vikten av ett redundant bassystem och 
sätter detta som högt prioriterat.26 Basering 
bör därför ske på sådant sätt att man i möj-
ligaste mån kan undkomma angriparens 
fjärrstridsmedel och sensorer.

samtidigt styr baseringen av angriparens 
flygstridskrafter i hög grad var en landstigning 
kan genomföras på så sätt att flygstridskraf-
ternas räckvidd måste medge uthållighet i 
upprätthållandet av den luftoperativa kon-
trollen. nutidens ökade vapenräckvidder 
ställer också högre krav på sensorer, varvid 
radartäckning in över svenskt territorium blir 

avgörande för den minuttaktiska ledningen 
av flygstridskrafterna. Den täckning som inte 
kan erhållas med markbaserade radarer eller 
fartyg, måste kompletteras med flygburen 
radarspaning och stridsledning som då blir 
en kritisk förmåga.

Vapenräckvidder

för att dra nytta av avståndbekämpning av 
mål i sverige, med t ex kryssningsrobotar 
eller ballistiska robotar krävs underrättelse-
inhämtning och bearbetning av målunderlag 
med tillräcklig hastighet för att kunna nå 
verkan innan målet försvunnit. för svenskt 
vidkommande kan således avståndsbekämp-
ning undvikas genom basering på sådant 
avstånd att man inte nås av fjärrstridsmedel, 
alternativt att man likt Luftwaffe i italien 
utnyttjar rörligheten i så hög takt att angri-
parens målunderlag förblir inaktuellt.

Genom att förneka motståndaren en av de tre 
faktorerna, neutraliseras hotet från avståndsva-
pen.

det ökade beroendet av underrättelser för 
fjärrbekämpning medför också en ökad käns-
lighet för vilseledning och störning av sensorer, 
vilket är faktorer som en försvarare kan ut-
nyttja med hjälp av skenmål och störsystem, 
t ex gPs- och glonass-störare. förnekas 
en aktör med avståndsvapen faktorerna un-
derrättelser och tid, kan denne heller inte 
uppnå en bekämpning, även om målen är 
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högvärdiga och saknar fortifikatoriskt och/
eller kinetiskt skydd.

genom att förneka motståndaren en av 
de tre faktorerna neutraliserar man hotet 
från avståndsvapen.

Avregling

de tyska markstridskrafternas hårdnackade 
motstånd vid de tre studerade allierade land-
stigningarna i italien var inte tillräckligt för 
att ensamt nå framgång. i samtliga fallen 
misslyckades de tyska stridskrafterna med att 
bryta de allierade försörjningslinjerna. hade 
framgång nåtts i högre grad mot de utsträckta 
sjöburna underhållslinjerna samtidigt som 
motanfallen på marken genomfördes, är det 
tveksamt om brohuvudena fortsatt hade 
kunnat hållas. Ett försvar mot en landstigen 
angripare har större sannolikhet att lyckas 
om angriparen kan bindas i strid med våra 
markstridskrafter, samtidigt som man med 
flygstridskrafter och marinstridskrafter kan 
skära av angriparens försörjningslinjer.

Sammanfattande lärdomar för 
framtida svensk krigföring

Doktriner

doktriner behöver utformas för att leda 
chefer och personal att tänka rätt och ge 
ett utfall i taktik. doktrinen är den yttersta 
grunden för taktikens utformande. Med allt 
mindre flygstridskrafter ställs ökade krav på 
att tillämpa rätt taktik. varje singulär enhet 
måste ge ett större utfall i verkan och dess 
förlust skulle procentuellt sett innebära att 
en större del av förmågan och handlings-
friheten förloras. taktiken måste inte bara 
främja verkan utan också överlevnad.

Ur en doktrinär synvinkel synes det märk-
ligt att Operativ Doktrin ej delar upp ”attack” 
i avregling av stridsfältet, sjömålsbekämpning 

och direkt flygunderstöd, då dessa uppgifter 
skiljer sig åt väsentligt avseende krav på luft- 
operativ kontroll, behov av koordination 
med andra stridskrafter och risktagning för 
egna förband jämfört med möjligt positivt 
utfall.

Strategisk reaktivitet

där den luftoperativa kontrollen premierar 
offensiven, genom att man slår mot fien-
dens stridskrafter såväl i luften såväl som på 
marken, blir den strategiska reaktiviteten en 
faktor att hantera för såväl svensk doktrin 
som taktik. för att både kunna uppnå egen 
erforderlig luftoperativ kontroll (i värsta 
fall ett bestridande av angriparens luftope-
rativa kontroll) gäller det att överleva an-
griparens inledande anfall. faktumet med 
strategisk reaktivitet tas aldrig upp i svensk 
doktrin och har därför ej heller avspeglats i 
taktik och reglementen. likväl är den stra-
tegiska reaktiviteten en grundsten i svensk 
säkerhetspolitik.

kombinerad med de allt längre vapen-
räckvidderna och dagens möjligheter att 
slå mot flygbaser och fasta anläggningar 
med fjärrstridsmedel, ställer den strategiska 
reaktiviteten följande krav för att svenska 
flygstridskrafter på 2020-talet senare ska 
kunna nå verkan:

1) En doktrin som tar sin grund i den stra-
tegiska reaktiviteten.

2) Underrättelsetjänst för förvarning i syfte 
att säkerställa överlevnad.

3) Ett bassystem med tillhörande bastaktik 
som möjliggör spridning och rörlighet 
(både inom och mellan baser) i högre takt 
än angriparen kan producera målunder-
lag.27

4) En taktikutveckling för att i högre grad 
integrera vilseledning med hjälp av sken-
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mål och störning i syfte att skydda vitala 
resurser.

givet förmågan att överleva angriparens 
förstaslag, måste svenska luftstridskrafter 
därefter prioritera att förneka angriparen 
den luftoperativa kontroll som är erforder-
lig för att genomföra en landstigning eller 
luftlandsättning.

flygstridskrafterna och luftkrigföring har 
ett starkt inslag av teknik och ställer höga 
krav på kompetens för att kunna nyttja den 
avancerade tekniken i taktik. inte minst 
ställs höga krav på kompetens när det gäl-
ler effekttänkande, där både motstånda-
rens system och svagheter måste analyseras 
och en lämplig verkan levereras med en för 
ändamålet lämplig taktik. rätt applicerat 
ger detta flygstridskrafterna en god häv-
stångseffekt, men ställer samtidigt krav på 
att lämpliga vapensystem finns. För ett litet 
flygvapen som det svenska blir det svårt att 
åstadkomma den nivå av luftoperativ kontroll 

som krävs över motståndarens territorium, 
varvid fjärrstridsmedel bör prioriteras. givet 
den strategiska reaktiviteten och den ovan 
redovisade bekämpningens treenighet, bör en 
taktik bygga på påverkan av fasta mål och 
i förväg uppgjord målplanering som snabbt 
kan effektueras. varken tiden eller underrät-
telserna som normalt krävs för det annars 
erforderliga planeringsarbetet lär finnas.

avregling av stridsfältet genom framförallt 
sjömålsbekämpning, fortsätter att vara en 
viktig uppgift för flyg och marinstridskraf-
terna, givet den svenska geografiska situa-
tionen. såsom den komplicerade operation 
detta är, förutsätter den hög kompetens och 
därmed också kontinuerlig taktikutveckling 
och samövning för att möta den utveckling 
som sker hos angriparen.

författaren är överstelöjtnant och divisions-
chef för en av flygvapnets stridsflygdivisio-
ner.
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kriget i Georgien 2008 resulterade i att 
sverige året därpå, genom 2009 års försvars-
beslut, tonade ned försvarsmaktens fokus på 
internationella insatser för att återigen även 
ställa krav på en förmåga till användbarhet 
här och nu.1 kriget i Ukraina, som startade 
2014, tydliggjorde ytterligare behovet av 
en svensk försvarsmakt med väpnad strid 
som fokus.2

i medierna beskrevs under 2014 och 2015 
behovet av förändring avseende fokus på 
sveriges försvarsmakt på ett förenklat sätt. 
Begrepp som skalförsvar och djupförsvar an-
vändes. resonemanget har sin grund i att en 
potentiell angripare måste passera Östersjön, 
och kan hindras genom att ett yttre ”skal” 
står i vägen för ett sådant angrepp. Enligt 
den förenklade retoriken består skalförsvaret 
av marinen, flygvapnet och luftvärnet. Den 
andra komponenten, djupförsvaret, består 

huvudsakligen av armén. i samband med 
det här resonemanget används även orden 
fjärrstridsmedel och fjärrbekämpare. de 
olika skribenterna och debattörerna använde 
sig av de olika begreppen på lite olika sätt, 
vilket inte förenklar för en läsare som har en 
ambition att följa med i försvarsdebatten.3

det är inte endast sveriges försvarsmakt, 
som har nedrustat under 2000-talet. Även 
totalförsvaret har rustats ned. sveriges civila 
infrastruktur, som till exempel el- och tele-
förbindelser, är mycket sårbar för attacker 
med långskjutande precisionsbekämpnings-
system. det är emellertid varken rimligt eller 
genomförbart att ge sveriges försvarsmakt i 
uppgift att skydda varje större kraftverk eller 
vitala komponenter i telesystemet. det som 
kan avskräcka en potentiell angripare från 
att förstöra sådan infrastruktur är om det 
finns en motsvarande kapacitet hos försva-

Fjärrstridskrafter och avskräckning
En jämförelse mellan svensk och tysk förmåga

av Thomas Ottosson

Résumé

The desired effect of deterrence is that any aggressor will find it too costly to attack Sweden 
compared to any gains. the capability to destroy hostile targets at a great distance is one 
component of deterrence. that particular capability is possessed by forces which in swedish 
are called fjärrstridskrafter, a word which does not exist in English. in order to examine 
any Swedish deficiency of capabilities in that segment of warfighting, a comparison between 
swedish and german armed forces is conducted. the examined analytic categories rest on 
the theory of immediate and general deterrence, and deterrence through denial and punish-
ment. the categories coexist in pairs, and make the comparison two-dimensional. the result 
indicates that the swedish armed forces possess a capability to project an immediate and 
denying deterrence. that capability consists of long range reconnaissance patrols and precision 
bombs fired from Gripen fighter jets. Sweden lacks the German capability to destroy targets 
with cruise missiles fired from fighter jets and from corvettes, and has no ability to project 
a general or punishing deterrence. the conclusion is that sweden needs to acquire weapons 
with a greater range, if sweden wishes to achieve a higher degree of deterrence.
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raren, som den är beredd att nyttja mot en 
angripare. En angripare avskräcks därigenom 
från att genomföra en sådan attack.4

2015 års försvarsbeslut bröt en nedåtgå-
ende trend. det fattades beslut om att stärka 
sveriges försvarsmakts förmåga. till exempel 
ska hela försvarsmaktens organisation orga-
niseras i krigsförband, antalet manöverba-
taljoner ska öka, samt huvuduppgiften blir 
återigen att möta ett väpnat angrepp och 
försvara sverige.5

sveriges nytillträdde överbefälhavare (ÖB) 
Micael Bydén stakade under rikskonferensen 
folk och försvar 2016 ut försvarsmaktens 
framtida väg. Ett av hans nyckelord under 
hans framförande var tröskel. En tröskel som 
ska hindra varje form av väpnat angrepp.6 
senare under 2016 fastställde ÖB den nya 
Militärstrategiska doktrin 2016. i den åter-
kommer behovet av en militär tröskel, för 
att avskräcka en angripare: ”tröskel skapas 
genom att kostnaderna för angrepp är orim-
liga för angriparen.”7

En tröskel utgör en delmängd av det som 
i sin helhet utgör avskräckning.8 En viktig 
komponent i avskräckning är så kallade 
fjärrstridskrafter. Med fjärrstridskrafter kan 
man bekämpa en motståndare som befin-
ner sig på ett stort avstånd från det egna 
territoriet.9 fjärrstridskrafter är emellertid 
inte en homogen grupp, utan kan ha sin 
grundtillhörighet i olika försvarsgrenar. En 
insats med fjärrstridskrafter kan kräva sam-
ordning i luften, till sjöss och på land.10 för 
att förstå nyttjandet av fjärrstridskrafterna 
kan man därför behöva undersöka dem från 
flera olika perspektiv.

2014 års debatt i medierna om att sverige 
behöver utveckla förmåga till fjärrbekämp-
ning fokuserades på en diskussion om olika 
vapen eller stridsmedel, som kan skjutas 
långt.11 det som ofta saknas är en diskus-
sion om hur dessa vapen ska förses med de 
måldata som de är beroende av. Måldata 

kan komma från satelliter, men den kan 
även komma från flygande system12 eller 
från spaningspatruller som är fysiskt på 
plats. Spaningspatruller kan exemplifieras 
med de finska fjärrpatrullerna. De verkade 
långt bakom de ryska linjerna under andra 
världskriget. de bemannades av frivillig per-
sonal, som hade de rätta fysiska förutsätt-
ningarna och viljan att operera under långa 
perioder, under stora fysiska strapatser och 
på stort avstånd från egen trupp. de var 
lätta förband som kunde flygtransporteras 
med sjöplan och landas in på en lämplig sjö. 
de hade kortvågsradio, som möjliggjorde 
rapportering till den finska huvudstaben.13 
de opererade således på stort avstånd från 
egna förband och autonomt.

Även de svenska fallskärmsjägarna trä-
nades på 1900-talet för att kunna spana på 
liknande vis. de kunde luftlandsättas långt 
in bakom fiendens linjer. Deras uppgift var 
att spana och bekämpa till exempel mot-
ståndarens ledningsförband. de kunde även 
ersätta eller komplettera fjärrstridsflygets 
bekämpning av till exempel förbindelser.14 
sedan slutet av 1990-talet har en ny för-
bandstyp växt fram, som även den kan lösa 
uppgifter av fjärrpatrullskaraktär, och det är 
specialförbanden.15

Centrala begrepp
fjärrstridskrafterna består av en helhet, som 
har ett ömsesidigt beroende. gemensamt 
representerar de ett hot för motståndaren. 
förutom tillgång till vapen, som ofta är avan-
cerade, så ställs det stora krav på att med 
hög upplösning upptäcka, identifiera och 
lägesbestämma lämpliga mål. teknikens 
ständiga utveckling gör att en definition av 
olika vapen idag kan vara irrelevant imor-
gon. Nedan definieras de centrala begreppen 
såsom de används i den här undersökningen. 
notera att den fortsatta undersökningen inte 
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skiljer på om flygplan är bemannade eller ej. 
fokus är istället på dessas effekt. det som 
nedan benämns som attackflyg eller bomb-
flyg kan därmed lika gärna utgöras av en 
beväpnad Uav.16

fjärrstridskrafter: förband eller enhet spe-
ciellt anpassat för enskilt (autonomt) uppträ-
dande på stort avstånd från eget territorium. 
till fjärrstridskrafterna hör vissa jägarför-
band, ytstridsfartyg, ubåtar och attackflyg.17 
Kan även utgöras av bombflyg.18

fjärrstridskrafternas jägarförband:19 för-
band med en organisatorisk förmåga att 
genomföra innästling med stöd av flyg eller 
ubåt. Exempel på sådana är specialförband, 
fallskärmsjägarförband eller attackdykar-
förband. Benämns även som fjärrspanings-
förband.

fjärrstridsmedel: vapen speciellt anpas-
sade för insats på stort avstånd från vapen-
bäraren/plattformen. Exempel på sådana är 
taktiska ballistiska missiler, kryssningsrobo-
tar och attackrobotar.20 kan även utgöras 
av styrda vapen eller konventionella bomber, 
som fälls av attack eller bombflyg.21

långräckviddig bekämpning: Bekämpning 
med alla typer av system mot fasta och rör-
liga punkt- och ytmål med extern måldata 
(inkluderar möjlighet till graderad verkan) 
på ett avstånd som är > 100 km.22

fjärrbekämpning: flyginsatser och insat-
ser med kryssningsrobotar och ballistiska 
robotar.23

Ballistiska robotar: Robot som flyger i 
en projektilbana med en räckvidd på 300-
5000 km.24

kryssningsrobot: robot som använder de 
aerodynamiska lyftkrafterna med en räckvidd 
på 100-1300 km. De flyger mot ett på förhand 
bestämt mål. I slutet av anflygningen används 
robotens egna målsökare. kryssningsroboten 
kan användas mot rörliga och fasta mål på 
land och till sjöss, beroende på vilken typ av 
målsökare den är utrustad med.25

Teorin bakom avskräckning
den här undersökningen vilar på teorin om 
deterrence, avskräckning, som lawrence 
freedman beskriver i sin bok med samma 
titel.26 inledningen kommer att belysa en 
del äldre texter och skeenden, som sätter 
freedmans syn på avskräckning i ett samman-
hang. de äldre texterna skrevs när världen 
fortfarande var bipolär, och sovjetunionen 
var en aktör att räkna med. En liknande 
situation kan bli aktuell igen.

Avskräckningens bakgrund

andré Beaufre var en fransk generalstabsof-
ficer. Han deltog aktivt i andra världskriget. 
Efter kriget fortsatte han sin tjänstgöring 
och var förbandschef i samband med insat-
ser i franska indokina, algeriet och under 
Suezkonflikten. Han avslutade sin aktiva 
karriär som general med centrala befatt-
ningar vid supreme headquarters allied 
Powers Europe (shaPE) i frankrike och 
vid atlantpaktsorganisationens högsta per-
manenta militära planläggningsorgan, den 
ständiga militärkommittén i Washington. 
därefter verkade han som chef för det franska 
institutet för strategiska studier.27

Under sin tid vid institutet började Beaufre 
på allvar att skriva böcker. det var den första 
boken, i en lång av rad av publikationer, som 
kom att bli hans främsta verk. Introduction 
à la Stratégie, en titel som på svenska över-
sattes till Modern strategi – för fred och krig, 
introducerar läsaren på ett mycket värde-
rande sätt till de stora bärande principerna 
inom strategin. Beaufre har blivit särskilt 
känd för sina texter om avskräckning, vilket 
han även skriver om i boken, Dissuasion et 
Stratégie. han var en stark förespråkare för 
att frankrike skulle ha sina egna kärnvapen, 
oberoende av Usa. En sådan konstellation 
skulle dessutom öka de allierades oförutsäg-
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barhet gentemot sovjetunionen, och på så 
sätt öka graden av avskräckning.

En kärnvapenbomb är ett enormt vapen, 
vars verkan överträffar allt som tidigare har 
skådats. för att skydda sig mot detta vapen 
hävdar Beaufre att det finns fyra olika former: 
preventiv förstörelse av motståndarens vapen, 
bekämpning av kärnvapen i luften, fysiska 
skyddsåtgärder och hot om vedergällning. 
de olika formerna kan användas samtidigt 
och kan kombineras på olika sätt.28

den första formen av skydd uppfattades 
efter en tid som en omöjlighet. anledningarna 
till det är två. dels blev ett preventiv angrepp 
kapacitetsmässigt omöjligt, eftersom de sov-
jetiska vapnen blev så många och geografiskt 
utspridda att man inte kunde garantera att 
man skulle lyckas hitta och slå ut alla i en 
förbyggande attack. dels blev det ideolo-
giskt omöjligt, eftersom natos syfte är att 
värna freden, inte att starta ett världskrig. 
Det här medförde att fokus flyttades till de 
tre återstående formerna. Kvar finns dock 
ett resonemang om att en pre-emptive strike 
skulle vara genomförbar, vilket bygger på att 
man slår till mot motståndaren när man har 
helt säkra underrättelser på att motståndaren 
avser att påbörja en attack. det här är en svår 
folkrättslig balansakt, och eftersom under-
sökningen avser att utveckla svensk förmåga 
och förutsätts ta hänsyn till svensk politisk 
vilja, så avhandlar inte texten ytterligare 
konceptet om pre-emptive strike.29

Bekämpning av motståndarens kärnva-
pen i luften är ett mycket bra alternativ om 
man lyckas skapa ett garanterat heltäckande 
system. Med ett sådant system skulle man 
inte behöva ta hänsyn till en motstånda-
res hot överhuvudtaget. Eventuella hot blir 
verkningslösa, eftersom man ändå kan be-
kämpa alla inkommande verkansdelar. Ett 
sådant system skulle emellertid även för 
en relativt liten stat bli väldigt kostsamt. 
systemet måste alltid ha en hög beredskap. 

det måste fungera dag som natt, och under 
alla väderförhållanden. rent tekniskt måste 
det ha en hög tillgänglighet och tillförlitlig-
het. Det måste finnas dubblering av vitala 
funktioner, för att möjliggöra reparation 
och service. Verkansmässigt måste det finnas 
en överkapacitet för att hantera kalkylerad 
träffosäkerhet. varje gång motståndaren 
uppdaterar sina vapen avseende antal, sub-
stridsdelar eller hastighet, måste det egna 
systemet också uppdateras på motsvarande 
sätt med erforderlig överkapacitet.

varje gång en sådan uppdatering sker, 
skulle en motståndare ånyo riskera att känna 
sig hotad, eftersom han i sin tur inte kan 
skrämma sin motståndare till passivitet. Man 
får en upprustningsspiral, som inte tar slut 
förrän alla resurser är förbrukade, eller den 
politiska acceptansen att förbruka stora re-
surser på vapen upphör. det här är ett tyst 
krig som inte utkämpas på ett fysiskt slagfält, 
utan inom industrin. Den som uppfinner och 
konstruerar bäst och flest vapen eller motva-
pen inom rådande resurstillgång vinner.30

fysiska skyddsåtgärder som garanterar ett 
hundraprocentigt skydd är svårt att skapa, 
eftersom ett kärnvapen kan leverera en fruk-
tansvärt stor sprängkraft. Ett visst skydd kan 
emellertid skapas. sådana åtgärder bygger på 
spridning, rörlighet och rena fortifikatoriska 
skydd. de tre åtgärderna står dock i viss 
grad i motsats till varandra. anläggningar 
under jordytan av berg och betong är väl-
digt dyra att konstruera och bygga, och det 
blir således billigare att bygga få, men stora 
anläggningar. det motverkar å andra sidan 
strävan till spridning, för att inte tala om 
rörlighet.31

den fjärde och sista formen av skydd som 
Beaufre nämner är hot om vedergällning. 
han anser att de defensiva handlingsalter-
nativen är otillräckliga och för osäkra. det 
enda handlingsalternativ som är fullödigt 
är hot om vedergällning. En vedergällning 
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som genomförs med en indirekta offensiv 
metoden. den bygger på att man har en 
tillräckligt potentiell slagstyrka, som kan 
slå till mot motståndarens vitala organ och 
undvika en direkt kraftmätning. den här 
slagstyrkan vilar på en strategi, som grundar 
sig på avskräckning.32

Avskräckningens innebörd

Beaufres tankar om kärnvapenstrategi är 
till vissa delar även applicerbar inom teori-
bildningen för avskräckning med konventio-
nella vapen. den efterföljande texten strävar 
mot att tydliggöra mekanismerna bakom 
avskräckning, vilket utgör den teoretiska 
basen i undersökningen.

Efterhand som kärnvapenförmågan ökade 
hos både nato och Warszawapakten blev 
andraslagsförmågan alltmer viktig. Med 
det menas att man hade tillräckligt mycket 
kärnvapen för att kunna slå tillbaka även 
efter att motståndaren hade genomfört en 
första attack. En andraslagsförmåga ställer 
krav på att man har väldigt många vapen, 
vilket ledde till att det slutligen uppstod 
en situation med ömsesidigt garanterad 
förstörelse, Mutual Assured Destruction 
(Mad).33 Paradoxalt nog växer det fram 
ett handlingsutrymme under det avskräck-
ande locket av en ömsesidigt garanterad 
förstörelseförmåga. resonemanget är att 
stormakterna ska bedöma små eller perifera 
konflikter som inte tillräckligt stora eller ho-
tande, för att kärnvapen ska användas. det 
ställer krav på andra vapen som kan hindra 
eller avskräcka en aktör från att påbörja en 
begränsad aggression.

dessa vapen kan vara konventionella el-
ler taktiska kärnladdningar. det är en farlig 
balansgång, men idén är att en liten taktisk 
kärnladdning inte ska starta en kedjereak-
tion med initiering av andraslagsförmågan. 
de konventionella vapnen som åsyftas här 

ska ha en förmåga att hindra en angripares 
begränsade anfallskomponent genom luft-
mark-operationer, luft-sjö-operationer eller 
deployering av lufttransportabla interven-
tionsstyrkor. den här typen av operationer 
eller förband ska användas vid en begränsad 
konflikt istället för att den genast eskalerar 
till användning av taktiska eller strategiska 
kärnvapen.34

Beaufre beskriver att det skapades en 
speciell taktik för att kontrollera att en be-
gränsad konflikt inte eskalerar och lokalt 
höjer responsnivån, att man inte utan cen-
traliserat tillstånd passerar en tröskel och 
lägger sig på nästa konfliktnivå. De olika 
konfliktnivåerna kan åskådliggöras som en 
trappa begränsad av trappsteg – trösklar. 
En tröskel eller ett trappsteg som passeras 
kan medföra incidenter, nästa steg innebär 
konventionellt krig, därpå följer insatser med 
taktiska kärnvapen, strategiska kärnvapen, 
och slutligen total strategisk krigföring.35 
Den amerikanska doktrinen om flexibelt 
gensvar, flexible response, betonade behovet 
av avskräckning på alla nivåer av eskala-
tionstrappan, för att man skulle undvika ett 
tredje världskrig.36

På en och samma konfliktnivå kan ett 
land utöva olika stor påverkan på ett an-
nat land. de två ytterligheterna benämns 
som consent och control. Consent infinner 
sig om ett land kan påverka ett annat land, 
så att det frivilligt, utan hot, fattar ett visst 
beslut. control å andra sidan grundar sig på 
att bruket av tvångsmakt är så pass stort att 
det andra landet inte har något val. En stra-
tegi baserad på control innebär till exempel 
att ett omstritt landområde försvaras mot 
varje försök till erövring.37 i spannet mellan 
consent och control finns det utrymme, som 
bland annat innebär deterrence, avskräck-
ning.38 En lyckad avskräckning innebär att 
det aggressiva landet avstår från att angripa 
på grund av att det inser att angreppet inte 
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kommer att lyckas, eller att de egna för-
lusterna i samband med angreppet eller i 
samband med det försvarande landets ved-
ergällning, kommer att kosta mer än den 
presumtiva vinsten.39

avskräckning genom denial är en av de 
strategier, som ovan anges att leda till en 
lyckad avskräckning. denial är i sin beskriv-
ning väldigt likt control, men det är inte 
samma sak. denial uppnås när en försvarare 
kan tillfoga den angripande styrkan så pass 
stora förluster eller stor skada, att angriparen 
tvingas till att avbryta på grund av en för hög 
kostnad. avskräckning genom punishment 
uppnås om en försvarare kan tillfoga den 
angripande staten en tillräckligt stor skada, 
för att angriparen ska tvingas avbryta på 
grund av en för hög kostnad. notera den 
distinkta skillnaden mellan den angripande 
styrkan och den angripande staten. det of-
fensiva försvaret sker på två olika nivåer. vid 
denial åsamkar man den angripande truppen 
skada. vid punishment åsamkar man den 
angripande staten eller dess ledning skada 
på deras hemmaplan.40

denial och punishment kan ske på samma 
eller olika steg på eskalationstrappan. nato 
hade under 80-talet konventionella styrkor 
grupperade i Europa för att genom denial 
avskräcka sovjetunionen från att angripa 
med sina konventionella styrkor. nato litade 
emellertid inte på sin egen konventionella 
förmåga, utan kände att man var tvungen 
att kunna avskräcka genom punishment. 
Under den tiden hade nato mer kärnvapen 
än sovjetunionen. På så sätt avskräcktes 
sovjetunionen från att anfalla Europa med 
sina till antalet större konventionella styrkor, 
av både hot om svårbedömda förluster på 
slagfältet i Europa och hot om förödande 
attacker på hemlandet.41

avskräckning kan även delas upp i något 
som liknas vid olika tempus. den kan vara 
immediate eller general. En immediate eller 

omedelbar avskräckning sker när ett hot eller 
en förestående attack upptäcks. då kom-
municerar försvararen omedelbart ett hot 
om vedergällning för att i sin tur avskräcka 
angriparen. general eller generell avskräck-
ning infinner sig vanligen i fredstid då un-
derförstådda eller vaga hot återkommande 
sker. den generella avskräckningen består 
av att påminna en potentiell angripare om 
att försvararen besitter en generell förmåga 
att försvara viktiga områden eller en generell 
förmåga att vedergälla attacker.42

Kritik mot teorin om avskräckning

avskräckningens anatomi består av tre hu-
vuddelar, vilka är vilja, förmåga och kom-
munikation.43 viljan grundar sig till stor del 
på att beslutsfattarna är beredda att fatta 
nödvändiga beslut. förmågan förutsätter 
att vapen och förband med mera finns och 
är övade. kommunikationen är minst lika 
viktig som de två förstnämnda delarna. En 
stats vilja och förmåga måste kommuniceras 
på ett trovärdigt sätt. i trovärdigheten ingår 
även att staten ifråga har varit konsekvent 
och inte har backat ur vid tidigare prövningar. 
trovärdigheten påverkas även negativt om 
staten ifråga har bluffat vid tidigare tillfäl-
len.44 En stats rykte handlar även om dess 
face, att en stat inte vill tappa sitt ansikte. 
En stats beslutsfattare vill inte heller tappa 
sitt ansikte inför sitt folk, eller inför andra 
beslutsfattare. det medför att avskräckning 
även påverkas av svårförutsägbara faktorer 
som stolthet och riskbenägenhet.45

logiken bakom teorin av avskräckning 
kan uppfattas som komplicerad och komplex, 
men freedman summerar med att avskräck-
ning fungerar bättre i praktiken än i teorin.46 
Oavsett vilket leder det här till att det finns 
viss kritik mot teorin om avskräckning. En 
strikt tillämpning av teorin om avskräckning 
förutsätter att beslut fattas på ett fullständigt 
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rationellt sätt, att det rationella tänkandet tar 
sin utgångspunkt från att omvärlden uppfat-
tas på samma sätt och att samma värderingar, 
målsättningar och beteende gäller för de i 
konflikten inblandade beslutsfattarna. Med 
andra ord att det genomförs en rationell 
kostnad/vinst-beräkning, som är avgörande 
för vilket beslut som fattas.47

freedman är medveten om kritiken, och 
erkänner att det är en utmaning att bevisa 
huruvida strategisk avskräckning fungerar 
eller ej. han argumenterar genom att hävda 
att det är klokare att lutar sig mot teorier som 
grundar sig på att människor är intelligenta 
och rationella än att luta sig mot teorier som 
utgår från att människor är ointelligenta 
och fattar beslut som ej är genomtänkta.48 
freedman bemöter även tidigare kritik från 
keith Payne genom att förklara att man måste 
skilja på rationella och rimliga beslut. Besluts 
fattas på rationella grunder. det svåra är 
att förutse eller förstå hur en annan person 
uppfattar omvärlden och fattar sina beslut. 
det är det som är svårigheten med rationell 
beslutsfattning.49

Sammanfattning avskräckning

den inledande delen om avskräckningens 
bakgrund har beskrivit fyra olika former 
av skydd mot kärnvapen. samma åtgär-
der är även giltiga mot konventionella 
fjärrstridsmedel. den här undersökningen 
ska inte handla om hur man skyddar sig 
mot angriparens fjärrstridsmedel, men det är 
ändå intressant ur aspekten att en potentiell 
angripare rimligen försöker skydda sig mot 
den försvarande statens fjärrstridsmedel på 
motsvarande sätt. det innebär att den för-
svarande statens hot om vedergällning blir 
mer påtagligt om dess fjärrstridskrafter har 
en förmåga att minska eller motverka angri-
parens skyddsåtgärder så att den undgår an-

griparens preventiva förstörelse, luftförsvar 
och fysiska skyddsåtgärder.

det handlingsutrymme som uppstår under 
det avskräckande locket av hot om nytt-
jande av fjärrstridsmedel ska hanteras av 
flygförband och flygtransportabla snabb-
insatsstyrkor med en hög tillgänglighet och 
beredskap. de utgör den första tröskeln för 
att avskräcka från en eskalation av en konflikt. 
de förmågor som tillförs på det trappsteget 
utgör nästa tröskel. varje nytt trappsteg utgör 
en ökad kostnad. En lyckad avskräckning 
innebär att det aggressiva landet avstår från 
att angripa på grund av att det inser att an-
greppet inte kommer att lyckas, eller att de 
egna förlusterna i samband med angreppet 
eller i samband med det försvarande landets 
vedergällning kommer att kosta mer än den 
presumtiva vinsten.

En lyckad avskräckning med förmåga att 
bekämpa markmål rör sig inom de teoretiska 
begreppen för denial, punishment, imme-
diate och general. anledningen till det är 
att markmålsbekämpning kan ske på olika 
avstånd och syften, vilket sker i ett rumsper-
spektiv precis som denial och punishment. 
Markmålsbekämpning kan även ske i olika 
tidsperspektiv precis som immediate och 
general.

Operationalisering

operationaliseringen syftar till att göra de 
teoretiska begreppen, grip- och hanterbara 
i den fortsatta undersökningen. På den ope-
rationella nivån omvandlas de teoretiska 
begreppen till analytiska kategorier. Enligt 
thomas denk kan det uppstå skillnader 
mellan definitionerna av de analytiska ka-
tegorierna, indikatorerna och den empiri, 
som de avser att undersöka.50 det är en 
situation som absolut inte är önskvärd, 
men som är svår att fullständigt undvika. 
Under alla omständigheter ska de analytiska 
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kategorierna och definitionerna av indikato-
rerna redovisas. nedan följer redovisningen 
av operationaliseringen.

operationaliseringen utgår ifrån huvud-
frågan, och de fyra teoretiska begreppen 
denial, punishment, immediate och general. 
fjärrstridskrafternas bidrag till avskräckning 
genom markmålsbekämpning ska identifie-
ras och delas in i analytiska kategorier. de 
analytiska kategorierna har samma namn 
som de teoretiska begreppen och hanteras 
i operationaliseringen i par, eftersom deras 
teoretiska utgångspunkt är sådan.

fjärrstridsmedel som bidrar till att uppnå 
punishment kan under vissa omständighe-
ter även bidra till att åstadkomma deni-
al. i den här undersökningen kommer de 
fjärrstridsmedel som besitter en förmåga 
att uppnå punishment att redovisas under 
den kategorin, på grund av sin exklusivitet. 
de fjärrstridsmedel som endast besitter en 
förmåga att bidra till denial redovisas under 
den kategorin. fjärrstridskrafter som kan 
bidra till immediate bidrar även till general, 
men kommer endast att redovisas under 
den förstnämnda kategorin, i syfte att göra 
undersökningen tydligare. fjärrstridskrafter 
som endast kan bidra till general, kommer att 
redovisas under den sistnämnda kategorin. 
de båda begreppsparen denial/punishment 
och immediate/general är inte sinsemellan 
unika, utan tvärtom. det medför att de båda 
kategoriparen denial/punishment och imme-
diate/general samexisterar, och att operatio-
naliseringen resulterar i ett tvådimensionellt 
raster. (se tabell 1.)

Immediate General
Denial X X
Punishment X X

Tabell 1: Tvådimensionell modell över undersök-
ningens analytiska kategorier.

för att ett lands fjärrstridskrafter ska ha 
en avskräckande effekt, måste dess förmåga 
vara trovärdig. förmågan påverkas av vilken 
fjärrstridskraft som ianspråktas, miljön för 
insatsen och naturligtvis den angripande 
statens förmåga att försvara sig själv mot 
attacker med fjärrstridsmedel. avseende an-
gripande stats förmåga kan man tänka sig 
en stor mängd olika variabler som påverkar 
utfallet. för undersökningens skull vore det 
enklast att betrakta angripande land som så 
pass svagt i sitt försvar, att man överhuvud-
taget inte behöver ta hänsyn till angripande 
lands förmåga. det skulle möjliggöra att man 
utan behov av systemförståelse omedelbart 
kunde påbörja att jämföra svenska och tyska 
räckvidder samt verkansdelar på olika vapen 
och vapensystem. det är inte en önskvärd 
undersökning, eftersom det inte undersöker 
ett sannolikt skeende.

två alternativa exempel avseende angri-
pande lands förmåga att försvara sig kommer 
att användas i analysen. det är eftersträvans-
värt att de båda exemplen är rimliga och 
troliga. det mest avgörande är emellertid 
att de är entydigt beskrivna för att möjlig-
göra en upprepad undersökning.51 för att 
uppnå ett positivt utfall inom respektive 
undersökt analytisk kategori krävs det att 
alla tre indikatorer möter kravnivåernas 
minimum. de tre indikatorer som kommer 
att mätas är:

1) Möjlighet till måluttag/målbelysning och 
tillgänglighet

2) vapenbärares beväpning och tillgänglig-
het

3) vapnets räckvidd och precision/verkan.

Möjlighet till måluttag/målbelysning ut-
görs av fjärrspaningspatruller samt flyg-
plan. deras tillgänglighet är hög eller låg. 
flyg och heltidsanställda fjärrstridspatrul-
ler med fallskärmsförmåga har omedelbar 
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tillgänglighet. fjärrspaningspatruller med 
dykförmåga och deltidsanställda fjärrspa-
ningspatruller med fallskärmsförmåga har 
en general tillgänglighet.

vapenbärarens beväpning med efterfrågat 
vapen existerar eller ej. deras tillgänglighet 
är hög eller låg. flyg har en omedelbar till-
gänglighet. fartyg, ubåtar och landgrupperat 
artilleri/bekämpningssystem har en general 
tillgänglighet.

vapnets räckvidd är kort eller lång. En 
kort räckvidd är 100-300 km och ger denial 
förmåga. En lång räckvidd är mer än 300 
km och ger en punishment förmåga. vapnets 
precision/verkan är beroende på vilken typ av 
måluttag som görs. om måluttaget görs av 
en fjärrspaningspatrull eller flyg ska vapnet 
vara av precisionstyp. om måluttaget inte 
kan göras av fjärrspaningspatrull eller flyg, 
så ska vapnet istället ha en verkansdel på 
minst 200 kg. (se tabell 2.)

i båda exemplen krävs för att man ska 
kunna uppnå denial eller punishment att 
alla indikatorerna är uppfyllda i respektive 

kategori. kategorierna immediate och ge-
neral nyttjas för att man ska kunna analy-
sera tidsaspekten, det vill säga behovet av 
förtänksamhet för aktivering/mobilisering 
av förband och framryckningshastighet för 
respektive vapenbärare eller transportmedel 
för fjärrspaningspatruller.

Empirisk undersökning

Sverige

detta avsnitt redovisar inom vilka förutsätt-
ningar försvarsmakten verkar, samt viktigare 
vapensystem och förmågor som ingår i eller 
angränsar till fjärrstridskrafterna.

sverige förbrukade 2015 1,1 procent 
av BnP på försvaret. i Us dollar är det 
5 377 000.52 sverige utbildar sedan 2010 
inte längre värnpliktiga, utan grundutbil-
dar istället frivilliga för att senare anställa 
dem på hel- eller deltid. Mobilisering eller 
aktivering av förband med personal ur de 
två anställningskategorierna tar olika lång 

Tabell 2: Tvådimensionell modell över undersökningens analytiska kategorier med indikatorer.

Analytisk kategori Immediate General

Denial
(100-300 km)

Fjärrspaningspatruller med 1. 
fallskärmsförmåga (heltid) eller 
flyg 

Flygplan 2. 

Precisionsstyrd eller 3. 
verkansdel >200 kg

Fjärrspaningspatruller 1. 
med dykförmåga eller 
fjärrspaningspatruller med 
fallskärmsförmåga (deltid)

Fartyg, ubåtar eller landgrupperat 2. 
artilleri/bekämpningssystem

Precisionsstyrd eller verkansdel 3. 
>200 kg

Punishment
(>300km)

Fjärrspaningspatruller med 1. 
fallskärmsförmåga (heltid) eller 
flyg 

Flygplan 2. 

Precisionsstyrd eller 3. 
verkansdel >200 kg

Fjärrspaningspatruller 1. 
med dykförmåga eller 
fjärrspaningspatruller med 
fallskärmsförmåga (deltid)

Fartyg, ubåtar eller landgrupperat 2. 
artilleri/bekämpningssystem

Precisionsstyrd eller verkansdel 3. 
>200 kg
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tid att genomföra. förutom personalen ska 
även materielen driftsättas. vissa delar ur 
framförallt marinen och flygvapnet har en 
mycket hög beredskap, incidentberedskap, 
vilket kräver en ständig tillgänglighet för att 
vi ska kunna hävda svenskt territorium.53

arméstridskrafternas manöverförband 
organiseras i två brigader.54 i varje brigad 
ingår det en artilleribataljon med 155 mm 
haubitsar, archer.55 det svenska artilleriet 
skjuter med ammunitionen Excalibur som 
längst 50 km.56 armén organiserar dessutom 
en underrättelsebataljon, vilken bland annat 
innehåller en fallskärmsjägarskvadron med 
en heltidsanställd pluton och en deltidsan-
ställd pluton med fallskärmsjägare.57 i ba-
taljonen organiseras även två taktiska Uav-
plutoner. taktisk Uav 03 har en räckvidd 
på 125 km och en uthållighet på 6 timmar.58 
taktisk Uav 03, populärt kallad Örnen, kan 
upptäcka mål för fjärrbekämpning. den kan 
även genomföra Battle damage assessment 
(Bda)59 efter genomförd bekämpning.

Marinstridskrafterna utgörs bland annat 
av sju korvetter, två av gävleklass och fem 
av visbyklass.60 Båda korvettklasserna är 
beväpnade med sjömålsrobot rBs15. rBs15 
finns i flera olika versioner. Korvetterna är 
utrustade med rBs15 Mkii, som har en 
räckvidd på 200 km och en verkansdel på 200 
kg.61 fyra ubåtar, av två olika klasser, orga-
niseras i en ubåtsdivision. Ubåtarnas främsta 
uppgifter är att dolt inhämta information och 
bekämpa sjömål. de har ingen förmåga till 
markmålsbekämpning.62 Amfibiebataljonens 
kustjägarkompani innehåller en attackdy-
karpluton.63

flygstridskrafterna utgörs bland annat 
av cirka 100 Jas 39c/d.64 Jas 39c/d har 
nyligen utrustats med en ny långräckvid-
dig radarjaktrobot Meteor och en ny small 
diameter Bomb (sdB) med benämningen 
gBU-39 sdB. den nya radarjaktroboten 
förbättrar Jas 39 duellförhållanden avsevärt i 

och med att roboten kan skjutas på ett mycket 
stort avstånd från ett annalkande fientligt 
flygplan. Den avfyrade roboten flyger mot 
målet och fortsätter att kommunicera med 
det egna flygplanets sensorer. Meteor har en 
egen radar och kan med hjälp av den flyga 
mot målet, varvid det egna flygplanets pilot 
kan byta kurs och flyga undan från eventu-
ella fientliga jaktrobotar. Det här kan ge en 
möjlighet att förutom att bekämpa motstån-
darens jaktflyg även bekämpa motståndarens 
radarspaningsflygplan och tankflygplan.

gBU-39 sdB är ett precisionsvapen för 
markmål. Det egna flygplanet för över mål-
data till bomben varpå den på stort avstånd 
självständigt flyger mot sitt mål.65 gBU-39 
sdB är en jämförelsevis lätt bomb, 130 kg, 
vilket möjliggör att ett flygplan kan med-
föra upp till fyra gånger så många bomber 
jämfört med annars. verkansdelen är på 93 
kg, och bomben kan självständigt flyga mer 
än 110 km.66 Jas 39c/d kan även använda 
bomberna gBU-12 Paveway ii och gBU-49 
Paveway ii. den förstnämnda är endast laser-
styrd och den sistnämnda är både laser- och 
gps-styrd.67 sjömålsrobot 15 (rBs15) finns i 
en luftburen version rB 15f för Jas 39c/d 
och kan med hjälp av egen radar bekämpa 
fartyg på 200 km avstånd.68

De taktiska transportflygplanen består 
idag av tp 84 (c-130) och är en viktig för-
utsättning för att man snabbt ska kunna 
transportera trupp och materiel på stora 
avstånd.69

specialförbanden består av en särskild 
operationsgrupp (sog). det är en strategisk 
resurs och erbjuder särskilda handlingsal-
ternativ på den strategiska nivån.70 sog 
består av specialförbandsstridsgrupper och 
försvarsmaktens specialoperationsförband.71 
På operativ nivå utgör specialförbanden bland 
annat en resurs för kvalificerad strid och un-
derrättelseoperationer.72 specialförbanden 
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utgör även en resurs som kan bistå polisen 
avseende terroristbekämpning.73

Tyskland

avsnittet redovisar inom vilka förutsättning-
ar den tyska försvarsmakten, Bundeswehr, 
verkar, samt viktigare vapensystem och 
förmågor som ingår i eller angränsar till 
fjärrstridskrafterna.

tyskland förbrukade 2015 1,2 procent 
av BnP på försvaret. i Us dollar är det 
39 393 000.74 tyskland upphörde med sin 
värnplikt 2011. numera kan man som soldat 
tjänstgöra som heltids- eller deltidsanställd. 
På motsvarande sätt kan man tjänstgöra som 
officer eller reservofficer.

arméns stridande delar bildar två pan-
sardivisioner och en division för snabba 
insatser. i pansardivisionerna ingår det 
artilleribataljoner.75 artilleribataljonerna 
är utrustade med en bandgående haubits, 
Panzerhaubitze 2000, med 155 mm eldrör. 
Max skottvidd är 30 km med standardam-
munition. Med särskild ammunition för 
extra räckvidd kan haubitsen nå upp till 
40 km.76 Pansardivisionerna understöds 
även av en tysk version av Multiple launch 
rocket system (Mlrs) kallad Mittleres 
artillerieraketensystem ii (Mars ii). Med 
markroboten guided Multiple launch 
rocket system (gMlrs) uppnås en räck-
vidd från 16 till 85 km. träffsäkerheten är 
inom än 5 meters radie.77 divisionen för 
snabba insatser, division schnelle kräfte 
(dsk), ansvarar för arméns snabbinsatser 
och luftmobila operationer. i divisionen 
ingår arméns specialförband, kommando 
spezialkräfte (ksk), en luftlandsättnings-
brigad och arméns helikoptrar. i luftland-
sättningsbrigaden ingår det två regementen 
med fallskärmsjägare. arméns helikoptrar 
består av understödshelikoptern tigEr och 
den medeltunga transporthelikoptern nh 

90.78 Bland fallskärmsjägarna finns det både 
heltids- och deltidssoldater.79 de tre bestånds-
delarna i dsk är beroende av varandra, och 
kompletterar varandra väl.80

Marinen innehåller bland annat fem 
korvetter, elva fregatter och sex ubåtar.81 
fregatterna är av tre olika klasser, och är 
utrustade med olika sjömålsrobotar såsom 
agM84-harpoon och MM38-Exocet. det 
är endast korvetternas robotsystem, rBs15 
Mk3, som ger marinens fartyg en långräck-
viddig bekämpningsförmåga av markmål. 
rBs15 Mk3 är i grunden en sjömålsrobot 
som hittar sitt mål med stöd av radar, men har 
även förmågan att med stöd av gps-navigering 
bekämpa markmål. räckvidden är minst 
200 km.82 attackdykarna utgör marinens 
specialförband, kommando spezialkräfte der 
Marine (ksM) och är heltidsanställda.83

flygvapnet utgörs bland annat av 140 
Eurofighter och 85 tornado.84 Eurofighter 
kommer i framtiden att beväpnas med gBU-
48 aWX kr, vilket är en precisionsbomb med 
kort räckvidd.85 Basversionen av tornado 
kan fälla följande ammunitionstyper: gBU-
24, gBU-54, agM-88B harM, taurus 
kEPd 350 och kormoran 2.86 förutom 
precisionsbomberna är taurus kEPd 350 
av särskilt intresse. taurus kEPd 350 är 
produkten av ett svensk/tyskt samarbete, 
vilket renderade i en kryssningsrobot som 
kan avfyras från flygplan. Den har en räck-
vidd på 500 km och en verkansdel på 481 
kg. den har ett avancerat navigeringssystem, 
som består av både gPs och terrängigen-
känning.87

Transportflyget består av 60 transall 
c-160 och 40 a400M, varav alla c-160 
är planerade att avvecklas inom en snar 
framtid.88

heron 1 är en medium altitude, long en-
durance (MalE) Uav. den har en uthållig-
het på mer än 40 timmar och en räckvidd 
på 350 km.89
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Analys

Exempel 1

i det första exemplet har det angripande 
landet ett mycket starkt luftförsvar och upp-
når därmed luftherravälde90 över eget ter-
ritorium, samt luftöverlägsenhet91 över från 
försvarande land erövrat territorium. det 
försvarande landets fjärrstridskrafter kan 
med sina vapenplattformar inte nå närmare 
planerade markmål på eget territorium än 
100 km. Måluttag eller målbelysning kan 
göras av kvarstannande eller innästlade fjärr-
spaningspatruller, men inte av egna flygplan. 
det försvarande landets fjärrstridskrafter kan 
med sina vapenplattformar inte nå närmare 

planerade markmål på angriparens terri-
torium än 300 km. det är inte möjligt att 
innästla fjärrspaningspatruller. det medför 
att endast strategiska underrättelser är till-
gängliga för måluttag, vilket i det här fallet 
innebär att vapen som kräver en mycket hög 
precision vid måluttag eller laserbelysning ej 
är användbara. Endast bekämpning av stora 
fasta mål, som till exempel stora byggnader, 
är därför genomförbart och kräver av samma 
anledning en stor verkansdel på minst 200 
kg. (se tabell 3.)

sverige har en hög tillgänglighet på sina 
specialförbands- och fallskärmsjägarpatrul-
ler. De kan snabbt flygas till ett område, för 
att därefter stanna kvar där när angriparen 
framrycker in i området. de kan lokalisera 

Analytisk kategori Immediate General

Denial
(100-300 km)

Fjärrspaningspatruller med 1. 
fallskärmsförmåga (heltid)  
 

Flygplan 2. 

Precisionsstyrd >100 km3. 

Fjärrspaningspatruller 1. 
med dykförmåga eller 
fjärrspaningspatruller med 
fallskärmsförmåga (heltid)

Fartyg, ubåtar eller landgrupperat 2. 
artilleri/bekämpningssystem

Precisionsstyrd >100 km3. 

Punishment
(>300km)

Strategiska underrättelser1. 

Flygplan 2. 

Verkansdel >200 kg, >300 km3. 

Strategiska underrättelser1. 

Fartyg, ubåtar eller landgrupperat 2. 
artilleri/bekämpningssystem

Verkansdel >200 kg, >300 km3. 

Tabell 3: Kravtabell exempel 1.

Analytisk kategori Immediate General

Denial Specialförbandspatruller, 1. 
fallskärmsjägarpatruller

JAS 39C/D2. 

GBU-39 SBD3. 

Fallskärmsjägarpatruller (deltid), 1. 
attackdykarpatruller

Visbykorvett2. 

Inget vapen3. 

Punishment Strategisk underrättelsetjänst1. 

JAS 39C/D2. 

Inget vapen3. 

Strategisk underrättelsetjänst1. 

Visbykorvett2. 

Inget vapen3. 

Tabell 4: Exempel 1 Sverige.
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markmålen och leda in gBU-39 sBd som 
avfyras från Jas 39c/d på ett avstånd som är 
mer 100 kilometer från målet. sverige saknar 
vapen för markmålsbekämpning som kan av-
fyras från fartyg, ubåtar eller landgrupperat 
artilleri/bekämpningssystem på ett avstånd 
bortom 100 kilometer. (se tabell 4.)

omsatt från analytiska kategorier till teo-
retiska begrepp uppnår sverige en immediate 
avskräckning genom denial. det sker genom 
att man kommunicerar en trovärdig förmåga 
att omedelbart kunna bekämpa markmål 
ingåendes i den angripande styrkan inom 
ramen för exempel 1 förutsättningar. (se 
tabell 5.)

Avskräckning Immediate General
Denial X
Punishment

Tabell 5: Uppnådd avskräckning exempel 1 
Sverige.

tyskland har en hög tillgänglighet på sina 
specialförbands- och fallskärmsjägarpatrul-
ler. De kan snabbt flygas till ett område, för 
att därefter stanna kvar där när angriparen 
framrycker in i området. de kan lokalisera 
markmålen, men tyskland saknar vapen 
som kan avfyras mot dem från flygplan på 
ett avstånd som är mer än 100 kilometer från 
målet. tyskland har visserligen en omedelbar 

tillgång till kEPd 350 taurus, men på grund 
av sin exklusivitet prioriteras det vapnet 
för bekämpning av markmål på avstånd 
som överstiger 300 kilometer. vapnet har en 
tillräckligt kraftig verkansdel för att nyttjas 
mot fasta mål trots avsaknaden av det pre-
cisa måluttaget som en fjärrspaningspatrull 
möjliggör. tyskland har även tillgång till 
rBs15 Mk3, som avfyras från korvetter mot 
markmål ingåendes i den angripande styrkan. 
tyskland saknar ett vapen med en generell 
tillgänglighet som kan verka mot markmål 
bortom 300 kilometer. (se tabell 6.)

omsatt från analytiska kategorier till 
teoretiska begrepp uppnår tyskland en im-
mediate avskräckning genom punishment 
och en general avskräckning genom denial. 
det sker genom att man kommunicerar en 
trovärdig förmåga att omedelbart kunna be-
kämpa markmål tillhörande den angripande 
staten på deras territorium respektive att 
kunna bekämpa markmål ingåendes i den 
angripande styrkan inom ramen för exempel 
1 förutsättningar. (se tabell 7.)

Avskräckning Immediate General
Denial X
Punishment X

Tabell 7: Uppnådd avskräckning exempel 1 
Tyskland.

Tabell 6: Exempel 1 Tyskland.

Analytisk kategori Immediate General

Denial Specialförbandspatruller, 1. 
fallskärmsjägarpatruller

Tornado2. 

Inget vapen3. 

Fallskärmsjägarpatruller (deltid), 1. 
attackdykarpatruller

Korvett2. 

RBS15 MK33. 

Punishment Strategisk underrättelsetjänst1. 

Tornado2. 

KEPD 350 Taurus3. 

Strategisk underrättelsetjänst1. 

Korvett2. 

Inget vapen3. 
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Exempel 2

i det andra exemplet har det angripande lan-
det ett mycket starkt luftförsvar över eget ter-
ritorium, och uppnår därmed luftherravälde 
där. landets luftförsvar har brister över från 
försvarande land erövrat territorium, vilket 
innebär att det försvarande landet momen-
tant kan uppnå luftöverlägsenhet där. det 
försvarande landets fjärrstridskrafter kan 
med sina vapenplattformar inte nå närmare 
planerade markmål på eget territorium än 100 
km. Undantaget är flyg som kan flyga i mål-
området i samband med att luftöverlägsenhet 
uppnås, vilket innebär att målbelysning eller 

måluttag kan göras antingen av flygplan el-
ler av fjärrspaningspatrull. det försvarande 
landets fjärrstridskrafter kan med sina va-
penplattformar inte nå närmare planerade 
markmål på angriparens territorium än 300 
km. fjärrspaningspatruller kan med ubåt och 
dykning innästla till målområdet för målbe-
lysning eller måluttag. (se tabell 8.)

sverige har en hög tillgänglighet på sina 
specialförbands- och fallskärmsjägarpatrul-
ler. De kan snabbt flygas till ett område, för 
att därefter stanna kvar där när angriparen 
framrycker in i området. de kan lokalisera 
markmålen och leda in gBU-12 Paveway ii 

Analytisk kategori Immediate General

Denial 
(100-300km)

Fjärrspaningspatruller med 1. 
fallskärmsförmåga (heltid) eller 
flyg

Flygplan 2. 

Precisionsstyrd3. 

Fjärrspaningspatruller med 1. 
fallskärmsförmåga (deltid) 

Fartyg, ubåtar eller landgrupperat 2. 
artilleri/bekämpningssystem

Precisionsstyrd >100 km3. 

Punishment
(>300km)

Strategiska underrättelser 1. 

Flygplan 2. 

Verkansdel >200 kg, >300 km3. 

Fjärrspaningspatruller med 1. 
dykförmåga

Fartyg, ubåtar eller landgrupperat 2. 
artilleri/bekämpningssystem

Precisionsstyrd >300 km3. 

Tabell 8: Kravtabell exempel 2.

Tabell 9: Exempel 2 Sverige.

Analytisk kategori Immediate General

Denial Specialförbandspatruller, 1. 
fallskärmsjägarpatruller, JAS39 
C/D

JAS39 C/D2. 

GBU-12, GBU-49 Paveway II3. 

Fallskärmsjägarpatruller (deltid) 1. 
 

Visbykorvett2. 

Inget vapen3. 

Punishment Strategiska underrättelser 1. 

JAS 39C/D2. 

Inget vapen3. 

Specialförbandspatruller, 1. 
attackdykarpatruller

Korvett2. 

Inget vapen3. 
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och gBU-49 Paveway ii som avfyras från Jas 
39C/D. Det flygplan som fäller bomben kan 
även få målet belyst från ett annat flygplan. 
gBU-39 sBd är också ett alternativ, men 
onödigt exklusivt på det korta avståndet. 
sverige saknar vapen för markmålsbekämp-
ning som kan avfyras från fartyg, ubåtar eller 
landgrupperat artilleri/bekämpningssystem 
på ett avstånd bortom 100 kilometer. (se 
tabell 9.)

omsatt från analytiska kategorier till teo-
retiska begrepp uppnår sverige en immediate 
avskräckning genom denial. det sker genom 
att man kommunicerar en trovärdig förmåga 
att omedelbart kunna bekämpa markmål 
ingående i den angripande styrkan inom 
ramen för exempel 2:s förutsättningar. (se 
tabell 10.)

Avskräckning Immediate General
Denial X
Punishment

Tabell 10: Uppnådd avskräckning exempel 2 
Sverige.

tyskland har en hög tillgänglighet på sina 
specialförbands- och fallskärmsjägarpatrul-
ler. De kan snabbt flygas till ett område, för 
att därefter stanna kvar där när angriparen 

framrycker in i området. de kan lokalisera 
markmålen och leda in gBU-24 och gBU-54 
som avfyras från Tornado eller Eurofighter. 
Det flygplan som fäller bomben kan även få 
målet belyst från ett annat flygplan istället. 
tyskland har även en omedelbar tillgång 
till kEPd 350 taurus, men på grund av sin 
exklusivitet prioriteras det vapnet till att 
bekämpa markmål på avstånd som översti-
ger 300 kilometer. vapnet har en tillräckligt 
kraftig verkansdel för att nyttjas mot fasta 
mål trots avsaknaden av det precisa målut-
taget som en fjärrspaningspatrull möjliggör. 
tyskland har tillgång till rBs15 Mk3, som 
avfyras från korvetter mot markmål ingående 
i den angripande styrkan. tyskland saknar 
ett vapen med en generell tillgänglighet som 
kan verka mot markmål bortom 300 kilo-
meter. (se tabell 11.)

omsatt från analytiska kategorier till 
teoretiska begrepp uppnår tyskland en im-
mediate avskräckning genom denial samt 
punishment och en general avskräckning 
genom denial. det sker genom att man kom-
municerar en trovärdig förmåga att ome-
delbart kunna bekämpa markmål ingående 
i den angripande styrkan samt markmål 
tillhörande den angripande staten på dess 
territorium och att kunna bekämpa mark-
mål ingående i den angripande styrkan inom 

Tabell 11: Exempel 2 Tyskland.

Analytisk kategori Immediate General

Denial Specialförbandspatruller, 1. 
fallskärmsjägarpatruller, 
Tornado, Eurofighter

Tornado, Eurofighter2. 

GBU-24, GBU-543. 

Fallskärmsjägarpatruller (deltid) 1. 
 

Korvett2. 

RBS15 MK33. 

Punishment Strategisk underrättelsetjänst 1. 

Tornado2. 

KEPD 350 Taurus3. 

Specialförbandspatruller, 1. 
attackdykarpatruller

Korvett2. 

Inget vapen3. 
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ramen för exempel 2:s förutsättningar. (se 
tabell 12.)

Avskräckning Immediate General
Denial X X
Punishment X

Tabell 12: Uppnådd avskräckning scenario 2 
Tyskland.

Resultatdiskussion och 
slutsatser
resultaten från de två undersökta exemplen 
återger inte en fullständig beskrivning av 
verkligheten. Utfallen är emellertid riktiga 
för de förutsättningar som har beskrivits i 
samband med respektive exempel. Ett par 
observationer från undersökningens genom-
förande är dock intressanta att lyfta fram för 
att ge en mer nyanserad bild av resultaten. 
Under sökandet av data för respektive vapen-
bärares eller vapens prestanda och räckvidd 
har det ibland upptäckts olika siffror för 
samma egenskap. vid ett par tillfälle angav 
den tyska försvarsmaktens officiella elek-
troniska dokumentation lägre eller sämre 
prestanda än tillverkarnas. den tyska för-
svarsmakten har ofta uppgett sina siffror 
med förstärkande adjektiv, vilket indikerar 
att de är medvetna om den egentliga högre 
förmågan, men av någon anledning väljer 
att inte kommunicera den. för att ett vapen 
inte i onödan ska diskvalificeras i analysen 
har leverantörernas uppgifter använts om 
de är bättre än vad brukarna anger. det 
finns en liten risk att ett vapen på grund av 
detta kan ha övervärderats, men har getts 
möjligheten att ingå i jämförelsen med de 
andra vapnen.

den genomförda operationaliseringen 
medför att vissa jämförelser tenderar att bli 
något kantiga, till exempel skulle en korvett 

mycket väl kunna bidra till en immediate 
avskräckning, om den befinner sig på rätt 
plats för att presentera ett hot. likväl kan 
ett robust flygvapen bidra till en general 
avskräckning. fördelen med den genom-
förda operationaliseringen är emellertid att 
fjärrstridskrafternas förmågor undersöks 
ur flera perspektiv, tid och rum, vilket är 
värdefullt.

Undersökningen ska först svara på del-
frågan:

– hur kan en svensk förmåga att med fjärr-
stridskrafter bekämpa markmål beskri-
vas?

resultatet på delfrågan är att sveriges för-
måga att med fjärrstridskrafter bekämpa 
markmål är begränsad. sverige har ingen för-
måga att långräckviddigt bekämpa markmål 
med vapen avfyrade från fartyg, ubåt eller 
landgrupperat artilleri/bekämpningssystem. 
styrkan med sveriges fjärrstridskrafter är 
att de omedelbart kan bekämpa markmål 
ingående i en angripande styrka när den be-
träder svenskt territorium. det förutsätter att 
fjärrspaningspatruller i form av till exempel 
fallskärmsjägar- eller specialförbandspatrul-
ler kan ta sig till målområdet för att lägesbe-
stämma målen samt att svenskt flyg i form av 
Jas 39c/d kan ta sig inom 100 kilometers 
avstånd från markmålet som ska bekämpas 
och avfyra gBU-39 SDB. Om flygplanen 
kan flyga ända fram till målområdet finns 
det ytterligare möjligheter till vapenverkan, 
till exempel med gBU-12 Paveway ii och 
gBU-49 Paveway ii.

svaret på delfrågan, för undersökningen 
vidare till svaret på huvudfrågan:

– vad skiljer sverige från tyskland avse-
ende deras fjärrstridskrafters bidrag till 
avskräckning genom deras förmåga till 
bekämpning av markmål?
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resultatet från undersökningen visar att 
det finns skillnader mellan svensk och tysk 
förmåga till markmålsbekämpning med fjärr-
stridskrafter. den svenska förmågan är bättre 
än den tyska i avseendet att kunna bekämpa 
markmål ingående i den angripande styr-
kan på ett avstånd bortom 100 kilometer. 
tyskland saknar den förmåga som gBU-39 
SDB ger det svenska flygvapnet. Om det är 
möjligt att flyga över målområdet är den 
svenska och tyska förmågan likvärdig. den 
tyska förmågan till markmålsbekämpning, 
som tydligt skiljer sig från den svenska, är 
att de kan beväpna sina Tornadoflygplan 
med kryssningsroboten taurus kEPd 350, 
och sina korvetter med rBs15 Mk3. det 
ger en förmåga att omedelbart bekämpa 
markmål bortom 300 kilometer, respektive 
en förmåga att bekämpa markmål bortom 
200 kilometer.

om de tekniska resultaten återkopplas 
mot lawrence freedmans teoretiska be-
grepp för avskräckning, så innebär det föl-
jande: sverige uppnår med gBU-39 sBd en 
immediate92 avskräckning genom denial.93 
tyskland uppnår med taurus kEPd 350 
en immediate avskräckning genom punish-
ment.94 tyskland uppnår med rBs15 Mk3 
en general95 avskräckning genom denial. 
ovan påstående förutsätter emellertid en 
extern kommunikation av en trovärdig för-

måga med ett sammanhängande system av 
fjärrstridskrafter.

de teoretiska resultaten applicerat på 
svensk tillämpning hjälper till att svara på 
syftet med undersökningen. sveriges fjärr-
stridskrafter kan bidra till att avskräcka en 
angripare från att angripa gotland, tack 
vare att sveriges fjärrstridskrafter har en 
förmåga att bekämpa markmål ingående i en 
angripande styrka. sveriges fjärrstridskrafter 
är därmed en del av ÖB:s eftersträvade trös-
keleffekt. sveriges fjärrstridskrafter skulle 
kunna bidra till ytterligare avskräckning 
genom att till exempel införskaffa kryss-
ningsrobotar som kan nå markmål på andra 
sidan Östersjön.

sveriges fjärrstridskrafters bidrag till av-
skräckning skulle kunna bli mer robust, ge-
nerell, om till exempel korvetterna utrustades 
med ett vapen med långräckviddig förmåga 
mot markmål eller om artilleriet utvecklar en 
förmåga att bekämpa markmål på gotland 
från fastlandet. det skulle ge en förmåga, 
som är mindre beroende av att det är bra 
flygförutsättningar.

sveriges fjärrstridskrafter utgör ett system. 
Förutsättningarna finns för att det systemet 
ska fungera.

författaren är major vid livregementets hu-
sarer, k 3 och genomför Högre stabsofficers
utbildning vid fhs, hsU 16-18.
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denna artikel har till syfte att översikt-
ligt redovisa det relativt omfattande arbete 
som på sin tid bedrevs i den civila delen av 
det svenska totalförsvaret inom ramen för 
funktionen utrikeshandel för vilken ansvaret 
lagts på kommerskollegium, sveriges ex-
pertmyndighet för utrikeshandel. kortfattat 
beskrivs dess förutsättningar, målsättning och 
organisation – såväl internt som externt. för 
myndighetens del upphörde denna uppgift 
någon tid efter millennieskiftet i samband 
med att delar av totalförsvaret avvecklades 
eller fick en ändrad organisation i vad av-
ser ansvar.

avslutningsvis lämnas i ett separat avsnitt 
ett antal kommentarer med överväganden 
och slutsatser om vilka delar av den tidigare 
planeringen som alltjämt kan tänkas vara 
möjliga att använda i en framtid och vilka 
som däremot sannolikt förutsätter ett ny-
tänkande. dock bör understrykas att dessa 
förslag är tillkomna med begränsad kunskap 
om utvecklingen under de senaste femton 
åren; inte minst på it-området.

Bakgrund
Med en början under tidigt 1980-tal stärktes 
successivt utrikeshandelns betydelse inom 
planerna för det svenska totalförsvaret, detta 
ledde till att ett funktionsansvar kom att 
läggas på kollegiet. för varje nytt försvars-
beslut utvidgades utrymmet för viktig och 
nödvändig import av olika slag av strategiska 
varor. Efterhand övergavs de rena avspärr-
ningsscenarierna till förmån för ett vidgat 
utrymme för en tänkt tillförsel under olika 
säkerhetspolitiska krislägen.

kollegiet utgjorde en av sammanlagt 
arton funktioner inom den civila delen 
av totalförsvaret vilka – jämte ansvariga 
myndigheter – uppräknades i den särskilda 
Beredskapsförordningen. Verket fick i upp-
drag att genom planering och övning söka 
säkerställa att den för försvarsanssträngning-
arna och försörjningen nödvändiga handeln 
så långt möjligt skulle kunna upprätthållas 
under säkerhetspolitiska kriser och krig. i 
uppgiften ingick därför bland annat sådana 

Funktionen utrikeshandel
av Bo G Hall

Résumé

the importance of foreign trade was successively strengthened in sweden’s total defence 
Planning during the early Eighties. But after the fall of the Berlin Wall this development 
slowed down to reach a definite stop around the millennium shift. Prior to this the Swedish 
National Board of Trade (”Kommerskollegium”, the expert agency in this field) had been 
assigned to handle the ”foreign trade function” – one of eighteen non-military functions 
established within the total defence concept. Under the previous structure, the intention was 
that the Board, through planning and exercises, in advance, should secure the trade in times 
of crisis or war. in support of general defence efforts and meeting supply needs the neces-
sary flow of goods and services were secured as far as possible. To handle these matters the 
Board undertook a number of studies identifying pertinent problems regarding trade policy 
items and actual trade patterns. this included administrative methods to be used to regulate 
imports and exports.
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regleringar och andra åtgärder som kunde 
visa sig nödvändiga.

dessutom ändrades efterhand de han-
delspolitiska förutsättningarna genom att 
gatt-avtalet ersattes med World trade 
organization (Wto) som hade betydligt 
striktare krav på disciplin än sin föregång-
are. något senare innebar EU-inträdet för 
svensk del både ett närmare samarbete och 
ökade åtaganden. detta ledde till att freds-
kriser av olika slag bedömdes kunna hanteras 
inom dessa mycket stabila internationella 
ekonomiskt-handelspolitiska nät- och regel-
verk, liksom genom samverkan med övriga 
oEcd-länder. det ansågs vara motiverat 
att lita till solidariteten inom EU-gruppen; 
innebärande en fördjupad förståelse för det 
värdefulla i – och behovet av – gemensamma 
lösningar. Utrymmet för ett strikt natio-
nellt svenskt agerande ansågs därför vara 
mycket litet.

Mot den bakgrunden bedömdes funktio-
nen ha sina viktigaste uppgifter under ett 
skymnings- eller förkrigsskede liksom i en 
situation med en tillämpad neutralitet. då 
förväntades visserligen importen av försörj-
ningsviktiga varor och tjänster försvåras i 
hög grad men ändå inte alldeles upphöra. 
för prioriterade behov kunde bytesaffärer bli 
aktuella i syfte att söka trygga en angelägen 
införsel. Prishöjningar och brist på strategiska 
varor samt på valutor och transportresurser 
kunde leda till olika krav på en effektiv och 
optimal styrning av handeln med omvärlden. 
vid ett krigsutbrott som inkluderade sverige 
bedömdes varuutbytet starkt minska.

Utöver kollegiet gavs även Jordbruksverket, 
tullverket, Exportkreditnämnden (Ekn) och 
riksbanken uppgifter inom funktionen. de 
två förstnämnda myndigheterna förutsågs 
hantera väsentliga delar av arbetet med regle-
ringar av utrikeshandeln medan riksbanken 
skulle svara för nödvändiga valutaregleringar. 
Ekn förväntades i sin tur under krislägen 

lägga om sin verksamhet till att avse import-
stödjande garantier.

arbetet förutsatte vidare för kollegiets del 
en nära och omfattande samverkan med ett 
antal andra funktionsansvariga myndigheter. 
detta gällde framför allt dem som hade ett 
direkt försörjningsansvar inom en avgränsad 
varusektor – ÖcB:s försörjningskommission, 
Jordbruksverket, Energimyndigheten, social-
styrelsen samt försvarsmakten. syftet var 
att kollegiet genom dem i olika lägen skulle 
få tillgång till underlag från deras varuom-
råden för att kunna bedöma behoven och 
möjligheterna till import liksom export. På 
motsvarande sätt skulle löpande kontakter 
hållas med ansvariga myndigheter inom 
transportsektorn.

Organisation
för hanteringen av det tilldelade funktions-
ansvaret inrättades tidigt inom kollegiet en 
särskild ledningsgrupp (”lEBEr”) bestående 
av cheferna för de berörda utrikeshandelsby-
råerna samt den beredskapsansvarige tjäns-
temannen, vilken samtidigt var föredragande. 
dessutom skapades en särskild krigsorgani-
sation; uppdelad i två självständiga avdel-
ningar. den ena förutsattes bli placerad nära 
regeringen medan den andra i stället skulle 
vara öppet tillgänglig utåt för de nödvändiga 
kontakterna med näringsliv och enskilda fö-
retag. i krigsorganisationen ingick – förutom 
kollegiets ordinarie tjänstemän – även viss 
från olika näringslivsorganisationer hämtad 
personal med kompetens som bedömdes 
värdefull och angelägen.

inom den berörda myndighetskretsen 
tillsattes en för funktionen gemensam styr-
grupp – ledd av kollegiet – med företrädare 
för riksbanken, Ekn, Jordbruksnämnden 
och generaltullstyrelsen. inom den skedde 
en fortlöpande samverkan och avstämning 
av verksamheten, bland annat vid kvartals-
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visa möten vilka cirkulerade mellan de fem 
myndigheterna.

i den fredstida verksamheten som expert-
myndighet direkt under utrikesdepartementet 
för utrikeshandel bereder och yttrar sig kol-
legiet fortlöpande i olika handelspolitiska 
frågor till regeringen. detta förutsätter hela 
tiden nära kontakter med ett antal myndig-
heter med aktiviteter som berör dessa områ-
den. Minst lika viktiga är kollegiets kanaler 
till och från olika näringslivsorganisationer 
inom såväl industri-, handels- som tjänste-
sektorerna. detta har normalt formen av 
att yttranden begärs in från dem eller att 
de deltar i mer eller mindre formella infor-
mationsmöten på kollegiet.

Även inom funktionen vare hela tiden en 
utgångspunkt för arbetet ett fortsatt och 
mycket intimt samarbete med näringslivet. 
genom sina kontaktnät och kunskaper upp-
levdes företagen som den självklara ”första 
försvarslinjen” i olika krislägen till kollegiets 
stöd i den fredstida verksamheten fanns se-
dan tidigare det särskilda handelspolitiska 
rådet i vilket ingick representanter för ett 
tämligen stort antal näringsorganisationer, 
liksom även för vissa fackliga grupperingar. 
innan viktigare yttranden från kollegiet av-
läts till regeringen föredrogs dessa regelmäs-
sigt i rådet. denna ordning visade sig dock 
av olika skäl mindre praktisk, varför rådet 
avskaffades.

Med tanke på behoven av näringslivs-
kontakter inom funktionen utrikeshandel 
inrättades i stället genom ett särskilt rege-
ringsbeslut ett rådgivande organ vid namn 
krishandelsrådet. Medlemmar var cheferna 
för industriförbundet, svensk handel, sveriges 
redareförening, lantbrukarnas riksförbund, 
Bankföreningen och handelskammaren i 
stockholm. tanken var att man inom denna 
krets i olika krislägen skulle kunna förankra 
kollegiets förslag på lösningar på svårare 
avvägningsproblem – eller åtminstone få 

en ökad förståelse för dem. rådet samman-
trädde en gång årligen även i fredstid och 
erhöll då information om verksamheten 
inom funktionen.

Utbildningsinsatser och andra 
aktiviteter
det nya funktionsansvaret medförde givetvis 
behov av olika interna utbildningsinsatser. 
samtliga byråchefer liksom ytterligare ett 
antal nyckelpersoner vid kollegiet genom-
gick sålunda försvarshögskolans långa kurs. 
Årligen skedde dessutom halvdagsvisa sam-
mandragningar med alla berörda tjänstemän, 
varvid aktuella frågeställningar redovisades. 
i dessa möten deltog även i krigsorgani-
sationen ingående extern personal. också 
andra utbildningstillfällen utanför myndig-
heten utnyttjades, exempelvis genomgick 
den ansvarige byråchefen en veckolång kurs 
i fredstida civil samverkan vid natos skola 
i bayerska oberammergau.

för funktionens räkning deltog represen-
tanter för kollegiet reguljärt i ett antal sam-
verkans- eller rådgivande organ inom andra 
myndigheter. sålunda medverkade general-
direktören i totalförsvarets chefsnämnd, 
vilken leddes av Överbefälhavaren. likaså 
ingick tre byråchefer i vardera ÖEf/ÖcB:s 
Beklädnads-, Metall och verkstads- resp. 
keminämnder. härutöver företräddes kol-
legiet vid olika återkommande möten hos 
transportrådet och i rederinämnden och 
deltog i ett antal samordningsövningar med 
andra myndigheter inom regeringskansliet 
och försvarsmakten.

internationellt medverkade kollegiet vid 
överläggningar inom ramen för natos Part-
nerskap för fred (PfP)-arrangemang. dessa 
avsåg främst deltagande i möten om försörj-
ningsfrågor med dess industrial Planning 
committee och vid av kommittén arragerade 
seminarier i Bryssel, Prag, Sofia, Stockholm, 
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istanbul och på en finlandsfärja(!). Åtskillig 
tid ägnades vidare åt deltagande i och för-
beredelser för förhandlingar med norge res-
pektive finland om innehållet i de bilaterala 
krishandelsavtalen.

härutöver åtgick en hel del resurser för 
att informera i externa fora om funktionens 
verksamhet och de frågeställningar som den 
genererade. detta hade bland annat for-
men av återkommande föreläsningar vid 
försvarshögskolans längre kurser liksom 
deltagande i folk och försvars (fof) årliga 
konferenser i sälen. i fof:s serie Försvar 
i Nutid utgavs vid upprepade tillfällen en 
inom kollegiet producerad, populärt hållen 
broschyr kring temat ”hur klarar vi utri-
keshandeln i krislägen?” i samarbete med 
stiftelsen gällöfsta kursgård arrangerade 
kollegiet vidare tredagars kurser med ut-
bildning i dessa frågor. Målgruppen bestod 
främst av ansvariga inom berörda myndig-
heter och näringslivsorganisationer; totalt 
deltog ett trettiotal tjänstemän.

dessutom ingick för kollegiets del – mera 
på ad hoc-bas – medverkan i form av fö-
reläsningar vid Umeå Universitet och vid 
ÖcB:s forskardagar, informationsbesök på 
olika länsstyrelser och andra myndigheter 
såsom t ex fiskeriverket; inom sitt varu-
område ansvarigt för eventuella reglering-
ar av utrikeshandeln. liknande aktiviteter 
ägde härutöver rum inom ramen för kungl 
krigsvetenskapsakademiens ordinarie verk-
samhet.

Analyser och utredningar
i direkt konsekvens av kollegiets uppdrag 
som funktionsansvarig myndighet genom-
fördes ett antal interna utredningar, syftande 
till att identifiera vilka förhållanden och 
problemställningar som kunde tänkas bli 
aktualiserade inom detta arbete. sålunda 
analyserades olika relevanta, långsiktiga 

trender i vår utrikeshandel med avseende 
på förändringar i länderfördelning och inne-
hållet i varu och tjänsteflödena, exempelvis 
importinnehållet i exporten. vidare gjordes 
en systematisk inventering av de metoder som 
stod till buds för att styra utrikeshandeln 
i olika krislägen exempelvis export- eller 
importlicenser, direkta förbud, kvantitativa 
restriktioner, tullar och andra avgifter samt 
olika depositionssystem.

En central del i utredningsarbetet bestod 
givetvis av studier av hur och i vilken utsträck-
ning de befintliga multilaterala handelspoli-
tiska regelverken kunde förväntas hantera 
olika krissituationer. särskilt gällde detta 
i vad mån de innehöll undantagsklausuler 
som i sådana lägen öppnade för avvikel-
ser från gjorda åtaganden. andra områden 
som bedömdes vara av intresse att studera 
i sammanhanget utgjorde olika system för 
transporter liksom valutor och betalningar. 
till bilden hörde även behov av information 
om andra infrastrukturer samt – i särskilt 
hög grad – vad som kunde förväntas av fö-
retagens agerande i dessa krislägen.

sedan verksamheten inom funktionen 
pågått under drygt femton år genomförde 
kollegiet under våren 1997 en mer omfat-
tande utvärdering av de erfarenheter som 
vunnits i arbetet. särskilt fokuserades på EU-
medlemskapets betydelse i sammanhanget – 
vid denna tid hade unionen femton medlems-
länder – liksom på övriga handelspolitiska 
regelverk, främst inom Wto:s ram. detta 
uppdrag ingick i myndighetens reglerings-
brev för 1997.

kollegiets utredning omfattade också 
natos planering avseende civil beredskap. 
denna syftade bland annat till att samordna 
medlemsländernas civila beredskap och att 
säkra det ”civila samhällets” sociala och eko-
nomiska funktionsförmåga. En organisation 
för detta var vid denna tid under uppbyggnad 
och ett antal problemområden kvarstod. Ett 
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var den oenighet som rådde om hur olika 
typer av kriser skulle definieras liksom om 
vilka åtgärder som skulle vidtas och i vilka 
skeden. det påpekades att sveriges relationer 
till nato styrdes av vårt PfP-avtal.

likaså redovisade utredningen det pågå-
ende arbetet med särskilda krishandelsar-
rangemang med norge och finland. dessa 
hade sin bakgrund i att ansvariga svenska 
myndigheter på 1980-talet börjat överväga 
nya metoder för att trygga tillgången på 
varor som var viktiga ur försvarsynpunkt. 
därvid väcktes tanken på att i stället lägga 
ökad vikt vid import av de aktuella pro-
dukterna från oss närstående länder med 
vilka handeln bedömdes kunna upprätthållas 
även under säkerhetspolitiska kriser. Med 
norge undertecknades därför i mars 1986 
en överenskommelse om fortsatt handel i 
krissituationer vari parterna åtog sig att i 
internationella krislägen verka för att va-
ruutbyte skulle genomföras enligt ett bilagt 
protokoll. Med finland träffades i november 
1992 ett avtal om ekonomiskt samarbete 
i samband med internationella krislägen. 
särskilt framhölls i detta sammanhang de 
båda regeringarnas avsikt att verka för att 
varuutbyte genomfördes i krislägen och att 
öka samarbetet i övrigt av betydelse för för-
sörjningsberedskapen i de två länderna.

Slutsatser 1997
kollegiets utredning 1997 föredrogs – utan 
att möta några erinringar – i den för funk-
tionen gemensamma styrgruppen. innehållet 
belyste bland annat romfördragets regler 
om EU:s inre marknad. konklusionen blev 
att det inte fanns anledning att hysa stora 
förhoppningar om att vid olika mer eller 
mindre långtgående – men ändå fredsvisa – 
kriser få acceptans för nationella, svenska 
åtgärder motiverade av försörjningsbered-
skapsskäl. I gengäld fick man förlita sig på 

att en solidaritet existerade inom EU-kretsen. 
sverige ansågs sålunda i första hand – och 
långt in i krisen – kunna lita till gemensamma 
lösningar vilka omfattande samtliga med-
lemsländer. något liknande gällde i förhål-
lande till EEs-länderna och ett antal stater 
i central- och Östeuropa. dock noterades 
att gentemot dem ingick inte jordbruksvaror 
och livsmedel fullt ut i regelverket.

vad så avsåg våra förbindelser med länder-
na utanför EU omfattades dessa av unionens 
gemensamma handelspolitik, vilket innebar 
att sverige inte heller här stod fritt att agera 
på egen hand. vi var därför beroende av att 
en samsyn uppnåddes inom EU i dessa frågor, 
liksom i tillämpningen av Wto:s regelverk 
vilket innehöll en rad förpliktelser. inte heller 
Wto-avtalet innehöll några generellt accep-
terade försörjningsberedskapsklausuler som 
skulle möjliggöra handelspolitiska åtgärder 
mot omvärlden.

vad så gällde sveriges relationer till nato 
konstaterade kollegiet att vårt PfP-avtal inte 
medförde några åtaganden eller förpliktelser 
inom de här aktuella sakområdena. dock 
noterades att sverige och övriga Pff-länder 
på senare tid allt mer fått möjligheter att 
medverka i natos interna arbete; en trend 
som kunde förväntas komma att ytterligare 
förstärkas.

i fråga om värdet av överenskommelser-
na om krishandel med norge och finland 
utmynnade inte utredningen i några klara 
slutsatser. detta berodde sannolikt på att 
de inte varit i kraft så länge och fortfarande 
befann sig under utveckling.

sammantaget ledde dessa utredningar och 
analyser till slutsatsen att sverige i olika freds-
tida krislägen hade alla skäl att i det längsta 
sträva efter att slå vakt om frihandelsprinci-
perna. Men samtidigt måste vi vara beredda 
att möta en successivt allt mer komplicerad 
situation där även rent säkerhetspolitiska 
och militära inslag ingick. om sådana växte 
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fanns risken att existerande handelspolitiska 
regelverk – särskilt de som var en direkt 
följd av vårt medlemskap i EU och Wto – 
efterhand krackelerade allt mer.

resultatet var att kollegiet därför inte 
kunde utesluta att Sverige i en definitiv slut-
fas skulle tvingas gentemot hela omvärlden 
införa en på rent nationell bas totalt reglerad 
utrikeshandel ifråga om varor och tjänster. 
den utrikeshandel som då alls var möjlig 
fick förutsättas vara baserad på bilaterala 
handelsavtal mellan sverige och ett litet antal 
länder eller ländergrupperingar. samtidigt 
hade rimligen valutornas konvertibilitet då 
i det närmaste upphört och exempelvis vår 
guldreserv ha kommit att sakna värde.

i sådana utomordentligt extrema lägen 
måste kollegiet vara redo att – inom ra-
men för funktionen utrikeshandel – förse 
regeringen med allt relevant underlag inför 
förhandlingar om de bilaterala avtalen. På 
samma sätt skulle myndigheten dessutom 
ha krav på sig att administrera de aktuella 
import- och exportregleringarna.

Slutsatser för framtiden
i det föregående har redovisats hur arbetet 
fram till åren kring 2000 inom funktionen 
utrikeshandel organiserades. avsikten är 
att denna redogörelse skulle kunna vara 
till viss hjälp och vägledning om – och när 

– motsvarande delar av ett totalförsvar i en 
framtid kan bli aktuella att på nytt bygga 
upp. förhoppningsvis har skildringen visat 
att denna verksamhet i hög grad hos den 
ansvariga myndigheten förutsätter special-
kompetens inom olika områden liksom breda 
externa kontaktytor i form av etablerade 
nätverk ut mot det övriga samhället. lika an-
geläget är att skapa en samsyn mellan berörda 
myndigheter och näringslivsorganisationer i 
vad gäller organisation, målsättningar och 
tillvägagångssätt. att detta tar åtskillig tid 

att skapa behöver inte närmare understrykas 
liksom att de förändringar som inträffat un-
der de senaste 10-15 åren rimligen kommer 
att ställa krav på visst nytänkande.

skulle ett sådant projekt behöva aktua-
liseras förefaller följande sakområden vara 
särskilt angelägna att uppmärksamma på 
olika sätt – antingen enbart inom kolle-
giet eller i samarbetet med andra ansvariga 
myndigeter:

Handelspolitiken

av central betydelse är givetvis de regelverk 
som kan komma att uppställas under han-
delspolitikens fortsatta utveckling. detta 
sammahänger exempelvis med de eventu-
ella framsteg som kan uppnås inom ramen 
för Wto:s doha-runda och de pågående 
förhandlingarna om ett transatlantiskt fri-
handelsområde. i den mån dessa medför 
mer långtgående handelspolitiska åtaganden 
kan detta givetvis få betydelse för möjlig-
heterna att upprätthålla frihandel i olika 
skymningslägen. likaså kan effekterna av 
en ökad användning av sanktionsvapnet – 
såsom på senare tid varit fallet gentemot 
iran, nordkorea och ryssland – vara av 
vikt att studera.

från svensk synpunkt är självfallet vid-
makthållandet av den fria rörligheten för 
varor och tjänster inom det till 28 stater 
utvidgade EU av direkt avgörande betydelse. 
En central fråga är hur mycket vi i krislägen 
kan våga lita på solidariteten inom denna 
krets och de skrivningar om gemensamt age-
rande som finns i Lissabonfördraget. Dess 
artikel 222 innehåller en skyldighet för EU 
och dess medlemsstater att bistå varandra 
när ett EU-land drabbas av kriser som or-
sakats av människan.

Möjligen ett gott omen i dessa samman-
hang är att de senaste årens finanskriser inte 
i något väsentligt avseende negativt påverkat 
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den inre marknadens funktionssätt. Mera 
ovisst är dock om den kan upprätthållas 
under olika säkerhetspolitiska kriser när 
de nato-anslutna länderna kan tänkas vilja 
uppträda som grupp. då får övriga EU-
länders möjligheter att bromsa – eller alls 
påverka – utvecklingen i realiteten betraktas 
som mycket begränsad.

skulle EU-samarbetet i sådana skeden 
visa tendenser till att börja krackelera finns 
anledning att återuppta – det såvitt bekant 
numera avbrutna – arbetet med krishandelsa-
rangemangen med finland och norge.

Utrikeshandeln

Ett givet område för fördjupade studier – 
delvis på grundval av statistik från scB och 
kollegiet – är den långsiktiga utvecklingen av 
sveriges utrikeshandel. särskilt gäller detta 
för förändringarna ifråga om omfattning 
och fördelning på olika länder och regioner. 
Utbytet med partner i Europa har dock alltid 
dominerat stort och uppvisar dessutom en 
stor stabilitet. dessa länder svarar för nästan 
75 procent av vår export och bortåt 85 pro-
cent av vår import, vilket får ses som en klar 
fördel ur säkerhetspolitisk synvinkel.

för en liten och öppen ekonomi som 
sverige är tillgång till den internationella 
marknaden en avgörande förutsättning för 
såväl tillförsel av produkter som avsätt-
ning för våra inhemskt producerade varor. 
Importpenetrationen (definierad som im-
portens andel av den totala inhemska för-
brukningen) har ökat markant i svensk in-
dustri under de senaste decennierna. speciell 
uppmärksamhet bör ägnas åt varifrån olika 
för vår försörjning oumbärliga produkter 
normalt hämtas – i synnerhet om leverantör-
sländerna är mycket avlägsna – samt vilka 
alternativa leverantörer som kan finnas.

av särskilt intresse är dessutom att följa 
utvecklingen av det ökade importinnehållet 

i vår export. likaså bör observeras de nära 
sambanden inom vissa produktområden 
mellan varu- och tjänsteexport. En annan 
långsiktig trend av relevans i dessa samman-
hang är att allt mer av industriell produktion 
flyttas ut från Sverige medan forskning och 
utveckling ofta ligger kvar här.

Försörjningsviktiga varor och 
tjänster

i den mån tidigare listor över för totalförsva-
ret i olika avseenden oumbärliga produkter 
alls finns bevarade bör de givetvis underkastas 
en noggrann granskning och revision så att 
de kompletteras med eventuellt sedermera 
tillkommande produkter. inte minst viktigt i 
sammanhanget är att också söka identifiera 
vilka inhemska varor som i sådana krislägen 
kan vara efterfrågade och därför kan tän-
kas bli aktuella för export. Utrikeshandel 
är en ”two way street”, och har vi inget att 
erbjuda våra motparter så lär vi knappast 
kunna räkna med att de är beredda att avstå 
internationellt starkt efterfrågade varor till 
just sverige.

Valutorna

i tider av internationella kriser – i synnerhet 
om de har säkerhetspolitisk karaktär – måste 
man vara beredd på att valutors konverti-
bilitet kan komma att inskränkas. Möjligen 
kan införandet av euron motverka en sådan 
utveckling; i alla fall inledningsvis. Effekterna 
för svensk del bör närmare analyseras – inte 
minst mot bakgrund av att vi står utanför 
eurosamarbetet liksom våra mycket bety-
dande handelspartners storbritannien och 
danmark.

Transporterna

tillgången på tillförlitliga transporter har av-
sevärt underlättat varuflödena över gränserna 
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och är exempelvis en direkt förutsättning för 
det allt mer förekommande ”Just in time”-
tänkandet. En helt dominerande del av vår 
utrikeshandel sker per sjöfart – särskilt om 
man utgår från vikt eller volym. därför bör 
närmare studeras de långsiktiga effekterna 
av den numera nästan totala utflaggningen 
av svenskägt tonnage liksom bortfallet av 
varvsindustrin. här är de bedömningar sär-
skilt viktiga som kan göras av hur långt det 
går att är lita på samarbetet och solidarite-
ten inom EUkretsen. Vidare finns skäl att 
överväga i vad mån PfP-samarbetet med 
nato kan tänkas innebära i form av ökad 
trygghet.

Kontrollapparaten

den förteckning över metoder att kontrol-
lera utrikeshandeln som på sin tid togs fram 
inom ramen för funktionen utrikeshandel bör 
ajourföras eller eventuellt helt revideras. En 
möjlig komplikation – som behöver beaktas 
i en krissituation med ett krackelerande EU-
samarbete – är att ansvaret för EU:s utrikes-
handelsregleringar numera ligger hos kom-
missionen i Bryssel. förändringarna inom 
it-området gör sig gällande på många sätt. 
när det gäller utformningen av kontrollsys-
temen måste man givetvis tillvarata alla de 
nya tekniska möjligheter som öppnats för 
att följa enskilda varusändningars gång från 
leverantörerna fram till mottagarna.

Författaren är f d kommersråd, fil dr och 
ledamot av kkrva.
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med sovjetunionens kollaps ansågs det 
kalla kriget som avslutat. Usa och nato 
var herrar på täppan. för sveriges del var 
det gamla rysshotet för tillfället eliminerat 
och det något tilltufsade invasionsförsvaret 
ansågs kunna nedmonteras och ersättas av 
ett ”omprioriterat” och mer tidsenligt insats-
försvar, närmast avsett för internationella 
uppgifter i fredens tjänst. omvandlingen 
motiverades med nonsensdeviser som att 

”sverige försvarades bäst i afghanistan” och 
annat trams. dödsstöten levererades slut-
ligen av de 17 generaler, som i en artikel i 
Dagens Nyheter 2004 yrkade på övergång 
till yrkesförsvar. förslaget biträddes år 2009 
av en splittrad riksdag.

och där är vi nu, med ett försvar som när-
mast kan betecknas som ett skämt. Medan 
sverige således militärt ”gått i väggen”, har 
nato genom sin positionering i Baltikum 
och Polen gjutit nytt liv i det uppenbarligen 
endast skendöda kalla kriget. rivaliteten 
mellan de båda ledande supermakterna har 
skjutit ny fart. och en ledande grupp svenska 
militärer har vädrat morgonluft och tagit sig 
orådet att utnyttja akademiens auktoritet 
för en intensiv propaganda för sveriges an-
slutning till nato. Bland annat har tanken 
varit den att sverige med stöd av en dubiös 

solidaritetsdeklaration aktivt skulle ingripa 
i Baltikum för att förekomma eventuella 
ryska invasionsförsök. sverige skulle vidare 
få sitta med vid ”de storas” militära rådslag 
och i nationalhymnens anda få nya stolta 
minnen att trona på. så har tongångarna 
gått och man har kunnat notera att det nya 
ohederliga rysshotet fått nytt liv.

för drygt ett år sedan uppdrog regeringen 
åt ambassadör krister Bringéus att utifrån 
ett fristående perspektiv utreda, analysera 
och redogöra för innebörden av sveriges 
samarbete med sina närliggande länder samt 
diverse internationella organisationer. den 
militära alliansfriheten skulle dock inte ut-
redas. Utredningen, som kom ut för en tid 
sedan, är mycket professionellt gjord, men 
självfallet finns där också anledning till in-
vändningar. för vår del har vi särskilt fäst 
oss vid vad Bringéus säger i sitt efterord på 
s 161:

En konflikt i Sveriges närområde må vara 
mycket osannolik. Men konsekvenserna, 
om den likväl skulle bryta ut, riskerar att 
bli katastrofala. den politiska ledstjärnan 
måste därför vara att ge det bidrag vi kan 
till att detta överhuvudtaget inte inträffar.

Det kalla krigets återkomst
av Per Blomquist och Arvid Cronenberg

Résumé

in this article the authors plea for action for peace (“fredslinjen”). the view of the authors is 
that the security of small states is best served by establishing good relations with neighboring 
powers. this view has been successfully applied by swedish politicians for about 200 years. 
With such an approach, it is inconceivable that sweden now in the prevailing stable peace 
conditions should throw itself into the arms of the world’s currently leading military pact, 
nato, and thus risk becoming a legal war target for competing constellations. 
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det är alltid freden vi bör satsa på – inte 
kriget, allt enligt Bringéus. Men vad säger 
då våra krigslystna officerare som önskar en 
anslutning till nato. av allt att döma delar 
de inte Bringéus mening. En svensk anslut-
ning till nato kan väl knappast ses som en 
fredsinvit, snarare som ett klarläggande så 
till vida att ryssarna definitivt kommer att 
inrangera oss i ledet av potentiella fiender 
och vid ett krigsutbrott behandla oss därefter. 
Mot bakgrund av detta förefaller det föga 
välbetänkt att vi nu under djupaste fred i 
nordeuropa skulle kasta oss i armarna på 
världens – alltjämt stridande – starkaste 
militärpakt. Just nu ter sig måhända en an-
slutning till nato som tämligen harmlös. 
Men hur ser man på problemet om 50 år, 
då förhållandet har skorpat till sig och man 
kanske vill göra sig kvitt diverse för länge 
sedan ingångna krigsåtaganden. det kan bli 
betydligt knepigare.

vår socialdemokratiska regering har de-
klarerat att försvarssamarbetet med andra 
länder var en av de viktigaste faktorerna i 
säkerhetspolitiken. vidare har försvarsmi-
nister Peter hultqvist framhållit att vi inte 
i förtid skulle låsa oss för visst handlande i 
möjliga men ovissa framtida konflikter. Visst 

är det så. vi håller med. det är en politisk 
linje vi med framgång följt i två hundra år. 
varför inte fortsätta? Även om vi som tillhör 

”fredslinjen” inte vill ansluta sverige till nato, 
vill vi ändå ha goda förhållanden till Usa, 
men utan några gemensamma krigsplaner 
och krigsförberedelser. vår nu så omtalade 
natoanpassning i den svenska försvarsmak-
ten bådar inte gott. vi vill också ha förbin-
delser med ryssland och andra grannländer. 
Även om ryssland i händelse av en väpnad 
konflikt skulle lida nederlag kommer det 
med sina 150 miljoner invånare att förbli 
en stormakt av betydelse. något för svenska 
säkerhetspolitiker att tänka på. alltjämt 
hävdar vi som ledstjärna devisen: ett litet 
lands säkerhet tillgodoses bäst genom goda 
relationer till närliggande stormakter.

vår försvarsmakt är inte till för att i för-
sta hand bekämpa en attackerande super-
makt. det klarar den inte. Men den kan 
effektivt användas för att i förening med 
klok politik och smidig diplomati trygga 
vår neutralitet.

Per Blomquist är överste 1. gr och arvid 
cronenberg överstelöjtnant Båda är leda-
möter av kkrva. 
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terroristbrott omfattar gärningar som 
allvarligt kan skada en stat eller en mellan-
statlig organisation. avsikten med gärningen 
är att injaga allvarlig fruktan hos en befolk-
ning eller en befolkningsgrupp, otillbörligen 
tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig 
organisation att vidta eller att avstå från 
att vidta en åtgärd, eller allvarligt destabi-
lisera eller förstöra grundläggande politiska, 
konstitutionella, ekonomiska eller sociala 
strukturer i en stat eller i en mellanstatlig 
organisation. Så definieras terroristbrott i 
nu gällande svensk lagstiftning.1

i propositionen till den nya terroristlagen 
betonade regeringen att terroristbrottets 
traditionella syfte innebär att gärningsman-
nens uppsåt ska vara att framkalla allvarlig 
fruktan för säkerhet till person eller egendom. 
regeringen räknade upp ett antal exem-
pel som känns igen från timade händelser: 
urskillningslösa bombattentat eller andra 
skadegörande åtgärder som riktas mot all-
männa platser, kommunikationsmedel eller 

anläggningar som förser allmänheten med 
vatten, ljus, värme eller kraft. det kan också 
vara fråga om att sprida gift eller smitta, 
t ex via det allmänna försörjningsnätet för 
dricksvatten eller ventilationssystem i större 
lokaler och anläggningar som tunnelbane-
stationer.2

gärningen kan också ha begåtts i syfte 
att tvinga offentliga organ eller en interna-
tionell organisation att utföra eller avstå 
från att utföra en viss handling, d v s en ut-
pressningsliknande situation. att syftet kan 
vara att allvarligt destabilisera eller förstöra 
de grundläggande politiska, konstitutionel-
la, ekonomiska eller sociala strukturerna i 
ett land eller en internationell organisation 
innebär att målet med gärningen ska vara 
att tillfoga skador av sådan omfattning att 
det uppstår allvarliga störningar i ett lands 
viktigaste samhällsfunktioner eller en mel-
lanstatlig organisations mest grundläggande 
funktioner.

Terrorns olika ansikten
av Lars Nylén

Résumé

Broadly defined, terrorism has increased during this century. At the same time, we can see 
changing dynamics in global terrorism. terrorisms show many different faces. terrorist acts 
are unpredictable but most attacks occur in countries already in internal or international 
conflict. In 2014 is called for individuals to carry out independent attacks in whatever way 
possible. it started a wave of lone actors and opened “a second front” in the war they were 
already fighting. There are more links between transnational organized crime and terrorism 
than earlier. a new dynamic is that state actors use both criminals and terrorist in their se-
cret wars, as a means of hybrid warfare. We face a situation where non-state actors on their 
own or as proxies can threaten the core security of societies. this puts us in a legal vacuum. 
nations must be better prepared for this new situation and enhance the ability to assess minor, 
apparently separate, acts to understand the greater picture.



n r 1 JanUari/Mars 2017

148

ordet terrorism har under åren givits 
olika innebörd. gemensamt har varit att 
det handlat om andras våldshandlingar 
som betraktaren ansett inte vara legitima 
och syfta till att främja en god sak. olika 
benämningar har använts för att beteckna 
dessa våldshandlingar.

Jean Pierre derriennic beskrev 1975 tre 
typer av terroristverksamhet: upprorster-
rorism, en uppåtriktad revolutionär form 
som tillgrips för att störta eller förändra 
etablerade makthavare, repressiv terrorism, 
en nedåtriktad form som makthavarna kan 
begagna sig av för att stärka greppet om 
undersåtarna och en horisontell terrorism 
mellan politiska enheter som syftar till att 
påtvinga folket i ett annat land sin vilja.3

Skrämsel som vapen
karakteristiskt för våldsanvändningen i ter-
rorverksamhet är, enligt derriennic, att våldet 
användes för att uppnå psykologiska och 
symboliska verkningar snarare än fysiska och 
materiella vinster. han jämför med klassisk 
militärstrategi enligt exempelvis clausewitz, 
där krigets syfte är att avväpna motståndaren 
och beröva honom hans handlingsmöjlighe-
ter för att kunna kontrollera hans vilja. den 
terroristiska strategin strävar efter att direkt 
påverka motståndarens vilja – i de flesta fall 
genom att injaga fruktan som paralyserar 
honom.4

författaren till denna artikel anser att 
fruktan inte är något specifikt för terrorism. 
fruktan, förvirring och osäkerhet är verk-
samma medel också i krigföring, avseende 
såväl hybridkrig som psykologisk krigföring. 
varför skulle vi annars behöva ett psykolo-
giskt försvar? i den smått klassiska skriften 
Om kriget kommer inpräntades i sveriges 
medborgare att ”varje meddelande att mo-
biliseringen skall avbrytas är falskt”. ”varje 
meddelande om att motståndet skall uppges 

är falskt. Motstånd skall göras ständigt och 
i alla lägen.”

skräckväldet under den franska revolutio-
nen och revolutionspolitikern robespierres 
ledning, och en liten grupp kring honom, 
använde terror och giljotin för att hota och 
dominera personer i viktiga organ i den 
franska republiken. därefter har terrorism 
oftast syftat till att bekämpa den politiska 
makten, inte till att stödja den, och för att få 
regeringar och världsopinion att reagera i en 
riktning som dessa egentligen inte vill.

terrorism har oftast setts som den svages 
krigföring. det har också sagts att politisk 
terrorism är en slags masskommunikation 
och på så vis blir terrorismen också ett red-
skap i psykologisk krigföring och i hybrid-
krig. fruktan är förvisso ett av terrorismens 
vassaste vapen, och med det vapnet hoppas 
terroristen att hos motståndaren skapa för-
virring, utmattning, bumerangeffekter och 
politiskt tryck som ytterst leder till att denne 
ändrar sitt handlingssätt.

i dessa syften kan terrorism, informations-
attacker och psykologisk påverkan gå hand 
i hand. genom att skapa rädsla kan man få 
människor att avstå från att agera och att 
ge upp inför en situation som utmålas som 
hopplös. Manipulation genom rädsla kan 
också få ett land att dra sig ur olika engage-
mang eller förändra sitt stöd i en krissituation. 
Påverkansoperationer ingår därför i hela 
konfliktstegen från fred till krig.5

i ett demokratiskt land där ledarna är 
beroende av väljarnas stöd ser terroristen 
i civilbefolkningen ett omedelbart mål för 
sin krigföring. Ju mer braskande rubriker 
som ett angrepp medför, desto flera skräms 
av kampanjen, och med det ökar trycket 
på politiker och myndigheter att agera för 
att hålla framtida risker för angrepp borta. 
terroristen hoppas att nå sina mål inte genom 
de enskilda aktionerna utan genom svaret 
på dessa aktioner. i en värld med stora mig-
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rations/flyktingströmmar, samhällen med 
socioekonomisk frustration och människor 
som upplever utanförskap kan terrordåden 
och uppmaningarna till sådana dessutom vara 
attraktiva driv- och dragningskrafter för både 
våldsbejakande extremism, radikalisering, 
terroristresor och nya terrordåd.

Terrorismen på 1970-talet
terrorism kan vara inhemsk eller interna-
tionell och är i sin uttryckta form grov kri-
minalitet, men oftast längre syftande än de 
omedelbara objekt som drabbas.

1970-talet skakades av ett stort antal spek-
takulära terroristdåd: flygplanskapningar, 
angrepp på ambassader, gisslantagningar 
och mord på förgrundspersoner. detta ledde 
fram till en rad motåtgärder och framväxten 
av välutbildade och modernt utrustade anti-
terrorstyrkor och sWat-team6 inom polisen 
runt om i världen. Även militära enheter trä-
nades för kvalificerade fritagningsoperationer. 
Utrustning, taktik och utbildning utvecklades 
och samträning ökade, också i ett interna-
tionellt perspektiv. Underrättelsesamarbetet 
utvecklades.

År 1971 mördades den jugoslaviske am-
bassadören i stockholm. i början av septem-
ber 1972 kapades ett svenskt inrikesplan 
och tvingades landa på Bulltofta, Malmö. 
kaparna som hade kopplingar till högerex-
trema Ustasa krävde att sju aktivister som 
satt i svenskt fängelse efter mordet på den 
jugoslaviske ambassadören i sverige skulle 
friges.

tio dagar senare tog medlemmar av 
svarta september, en palestinsk terrorist-
grupp, israeliska idrottsmän som gisslan un-
der Münchenolympiaden. gärningsmännen 
krävde att 232 fängslade palestinier i israel 
skulle friges. det inträffade slutade i katastrof 
vid fritagningsförsök på militärflygplatsen 
fürstenfeldbruck utanför München. den pa-

ramilitära enheten gsg 9 (grenzschutsgruppe 
9) föddes inom tyska Bundesgrenzschutz som 
ett snabbt och mycket kompetent svar.

1975 angreps den västtyska ambassaden 
i stockholm av kommando holger Meins, 
knutet till västtyska röda arméfraktionen, 
som krävde att 26 raf-medlemmar skulle 
släppas ur västtyska fängelser. i december 
1975 utsattes de oljeproducerande staternas 
samarbetsorgan oPEc i Wien för ett attentat 
av en grupp som kallade sig ”the arm of the 
arab revolution” ledd av carlos, schakalen. 
i juni 1976 flög en militär insatsstyrka från 
israel till Entebbe i Uganda och lyckades 
där frita passagerarna från ett kapat air 
france-plan.

den 31 mars 1977 grep säkerhetspolisen 
i ”operation leo” norbert kröcher vid 
slussen i stockholm. han hade utarbetat långt 
framskridna planer på att kidnappa anna-
greta leijon som var statsråd med ansvar 
för terroristlagstiftning och ytterst ansvarig 
för utvisningen av raf-terroristerna som 
genomförde ambassadockupationen 1975.

i maj 1977 kapade sydmolucker för andra 
gången ett tåg i nederländerna och tog gisslan 
i en skola, dramat pågick i 20 dagar. Året 
därpå gjorde tyska gsg 9 en fritagnings-
operation i Mogadishu, somalia, och fritog 
passagerarna i ett flygplan från Lufthansa 
som kapats över Medelhavet. våren 1978 
kidnappade italienska röda Brigaderna 
den förre italienske premiärministern aldo 
Moro och krävde bland annat frisläppande 
av fängslade terrorister. två månader senare 
anträffades Moros döda kropp.

till exemplen på omfattande fritagnings-
operationer hör även insatsen på irans am-
bassad i london våren 1980. ockupanterna 
från demokratiska revolutionära fronten 
för arabistans befrielse krävde också här 
att fångar skulle friges. i storbritannien var 
Margaret thatcher premiärminister och nå-
gon fri lejd var det inte tal om. En militär 
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insatsstyrka från brittiska special air service 
(SAS) fick uppgiften att frita gisslan och tog 
över den delen av insatsen från polisen under 
några minuters framgång.

flera av attackerna under 1970-talet hade 
sekundära syften, d v s att frita fängslade 
anhängare och med hopp om att få fri lejd, 
kunna flyga till något land där de hade stöd 
och hoppades på en fristad.

säkerhetsskyddsåtgärder och effektivare 
underrättelse och polisarbete fick den här 
typen av terrorism att klinga av och flera 
bedömare spådde den s k statsterrorismens 
slut. det skedde också förändringar.

Vi finner från dessa år också många 
exempel på hur en stat använt sig av ter-
roristorganisationer för att åstadkomma 
destabiliserande effekter i ett annat land. 
de allra senaste åren har det i medierna 
exempelvis förekommit uppgifter om att 
den i västtyskland under 1970-talet aktiva 
stadsgerillan eller terroristorganisationen 
raf stöddes av östtyska säkerhetstjänsten 
stasi i syfte att genom våldsaktioner störa 
och underminera det västtyska samhället.

i en artikel i Aftonbladet den 6 april 2014 
skrev Jan guillou: ”teorin bakom röda 
armé-fraktionens terrorism, kidnappningar, 
mord och bankrån gick ut på att våld från 
vänster skulle få den kapitalistiska staten att 
slutligen kasta sin demokratiska mask och 
begå sådant övervåld mot befolkningen att 
fjällen föll från den med konsumtion mu-
tade arbetarklassens ögon och revolutionen 
kom igång.”

david fromkin pekar på att terrorister och 
gerillakrigare kan utföra likartade typer av 
attacker, exempelvis angrepp på transportsys-
tem, men har olika syften. för gerillakrigaren 
är målet att slå ut transportkapacitet, medan 
terroristen i princip är ointresserad av flyg-
planet, passagerarna och flygbolaget, målet 
för terroristen är de politiska reaktionerna 
på dådet. samtidigt menar fromkin: ”when 

a man on the street is killed at random on 
behalf of a cause with which he had nothing 
to do, it is a different matter and provokes 
a different reaction.”7

Ökad terroraktivitet i slutet 
av 1900-talet
Under sÄPo/rikskrim-kommitténs arbete i 
slutet av 1900-talet uppgav säkerhetspolisen 
i fråga om Europa att vänsterideologiskt mo-
tiverad terrorism i det närmast upphört samt 
att några aktiva högerideologiskt motiverade 
grupper som ägnade sig åt internationell 
terrorism inte fanns i Europa.8 sÄPo angav 
vidare att hotet från kända terroristorgani-
sationer mot sverige eller svenska intressen 
var relativt litet9 samt att det inte förekom 
någon terrorism som hade sitt ursprung i 
internationella terroristgrupper och som 
riktade sig mot sverige.10

kommitténs bedömning var att det fanns 
risk för att sverige framgent skulle drabbas 
av terroristaktioner av internationella terro-
ristgrupper, även om risken för närvarande 
syntes låg.

Kommittén noterade vissa definitions-
problem gällande begreppet terrorism, men 
konstaterade att det är en form av säkerhets-
hotande verksamhet som riktar sig mot andra 
intressen än rikets yttre säkerhet.11

Problematiken med terrorism genom 
proxies och som ett led i en dold hybridkrig-
föring från en stats sida eller som en andra 
front i en i övrigt känd konflikt fanns inte 
med i bilden vid den tiden. det är således 
något nytt, ett nytt ansikte av terrorn.

sedan dess har världen förändrats en hel 
del och mycket har blivit globalare och av-
sevärt mer hopkopplat och internationellt 
beroende. information sprids snabbare än 
någonsin tack vare en enorm utveckling på 
kommunikationsområdet. händelser i en 
del av världen kan snabbt leda till domino-
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effekter i andra delar av globen. i spåren av 
denna utveckling har tyvärr också följt en 
ökad transnationell och transkontinental 
organiserad grov brottslighet och en över-
lappande verksamhet som också flyter ihop 
med hybridkrigföringen. Över det positiva 
med globaliseringen kastar dessutom interna-
tionell terrorism en ny sorts mörka skuggor. 
Philip Bobbit menar att för första gången 
i statens historia kan icke-statliga aktörer 
hota samhället kärnsäkerhet.12

vi har sett hur fartyg kapats av pirater för 
att tvinga fram stora lösensummor. i denna 
tidskrift har delprojektet i akademiens sats-
ning kv 21 redovisat en artikel om våldsbe-
jakande extremism och radikalisering13 och 
en artikel om bland annat bioterrorism.14

kopplingen mellan globalisering och in-
ternationell terrorism gjordes på sitt speci-
ella sätt i den amerikanska valkampanjen 
2016 och med den nytillträdde presidenten 
donald trumps inreseförbud till Usa för sju 
muslimska länder i januari 2017.15 huruvida 
ett sådant förbund hör till en effektiv politik 
som stoppar terrorism med internationell 
anknytning i Usa återstår att se. Är det 
mest en plakatpolitik som gläder de egna 
väljarna¨, sätter globaliseringen i skamvrån 
och värnar nationalism, men i övrigt drab-
bar meningslöst?

denna typ av preventiva (pre-emptive) sä-
kerhetsåtgärder är emellertid i det närmaste 
omöjliga att utvärdera. däremot syns, också 
i fallet med det amerikanska inreseförbudet, 
ofta omfattande negativa konsekvenser av 
sådana åtgärder. omedelbart restes i Usa 
och på flera håll i världen varningar för att 
trumps åtgärd mest skulle skada det positiva 
med globaliseringen, nämligen internationell 
företagsverksamhet och drabba helt oskyl-
diga människor.

att enbart genom en så generell åtgärd 
”filtrera ut” ett fåtal riskpersoner som even-
tuellt kan finnas med i en mycket omfat-

tande resandeström är närmast ett slag i 
luften.16 En attentatsman är ännu snabbare 
att anpassa sig till de nya förhållandena, 
och internationella terrorister tycks liksom 
grova internationella brottslingar erfaren-
hetsmässigt inte ha svårt att röra sig över 
gränser. och för terroristen är det just den 
sortens reaktioner från motståndarsidan som 
man i bästa fall hoppas på. inreseförbudet 
påminner om den amerikanska kontrollen 
av fartygscontainrar redan i avgångsham-
narna som infördes efter händelserna den 11 
september 2001. Ökat och förtroendefullt 
underrättelsesamarbete över gränser är mer 
effektivt än generella åtgärder.

Ett bevis om skröpligheten i den här sor-
tens generella åtgärder, som mer syftar till att 
visa handlingskraft inför en hemmaopinion, 
finns i det svenska fallet som gick under med-
iebenämningen ”the ferrari guy”.17

i februari 2002 blev ledaren för den s k 
Uppsalamaffian plötsligt känd världen över.18 
Han hade varit inblandad i en trafikolycka i 
Usa, med en 650 hästars ferrai Enzo längs 
Pacific Coastal Highway i Kalifornien. Det 
röda fartvidundret hade formligen kluvits i 
två delar av en kraftledningsstolpe. Enligt 
Svensk Maffia nådde kraschen snabbt kult-
status och fascinerade många.19 det ena gav 
det andra och snart var fBi med i spelet. 
det mest intressanta, inte minst för ameri-
kansk medier, var att mitt i all den säkerhets-
hausse som rådde efter terroristattackerna 
den 11 september kom en gosse med ett 
gediget kriminalregister från sverige och 
passerade utan problem in i Usa med tre 
kvalificerade lyxbilar som var anmälda stulna 
i storbritannien.

det har även skett en militär utveckling 
som beskrivs som en revolution – the revo-
lution in military affairs (rMa). samhällets 
sårbarhet har också ökat.20 samtidigt är 
det västerländska samhället på många sätt 
säkrare än tidigare, men kraven på säkerhet 
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har också blivit högre. Många fruktar dess-
utom att terrorister ska komma i besittning 
av kapaciteter för massförstörelse.

clausewitz konstaterar att kriget inte bara 
är en politisk akt utan ett verkligt politiskt 
instrument, en fortsättning på den politiska 
dialogen, ett genomförande av den med andra 
medel.21 de aktörer han såg framför sig var 
stater och soldaten som ett medel för sta-
ten och som kämpande för sin stats syften. 
därför ska en tillfångatagen soldat, förenklat 
uttryckt, inte åtalas för mord utan hållas 
som krigsfånge tills kriget är över.

den konventionella krigföringen har nu 
fått sällskap av andra aktörer som traditio-
nellt sett inte betraktats som kombattanter 
i krig utan som kriminella som ska hanteras 
av polisen. Mikkel vedby rasmussen pe-
kar på att den militärtekniska utvecklingen 
bland annat utlöser en bumerangeffekt som 
leder till asymmetriska strategier.22 icke-
statliga aktörer riskerar därmed att bli det 
största framtida säkerhetshotet.23 det har 
även uppstått en risk att terrororganisationer 
skapar koalitioner med stater, men också att 
stater i ökad grad utnyttjar icke-statliga ak-
törer för syften som man vill dölja (proxies). 
terrorister lånar ut sina ansikten.

Med al-Qaida såg världen en terrorism 
som ville bekämpa västvärldens värden och 
satte religiös lojalitet i fokus, en ny typ av 
terrorism och fiende. Genom urskillningslösa 
aktioner skapade organisationen en situa-
tion som mer än tidigare terrorism påmin-
ner om krigsliknande förhållanden. osama 
bin laden lovade år 1998 bland annat att 
al-Qaida skulle föra ett terroristkrig mot 
amerika där man inte skulle skilja på dem 
i militär uniform och civila.

sedan al-Qaida blivit ett världsomspän-
nande hot, men innan den islamiska staten 
dök upp på den strategiska horisonten som 
en ny irreguljär aktör och med en ny mycket 
allvarlig hotagenda, skrev vedby rasmussen: 

”...Western societies no longer expect to 
be fighting wars against only other states. 
answering the question of who they may 
fight, they no longer answer ‘states like us’, 
because that is forbidden, but increasingly 
see their enemies as different in organisation 
and rationality. al-Qaeda is both a symbol 
and a potent example of this new type of 
enemy”.24 Med en annorlunda rationalitet 
utmanade al-Qaida krigets lagar för hur 
organisationens aggression kunde bemötas. 
det öppnade för en ny typ av krigföring 
som inte täcktes av fn:s ramverk.25 terrorn 
visade ett nytt ansikte.

The War on Terror
Med attackerna i Usa i september 2001 
uppkom en ny situation. President george 
W. Bush talade om the war on terror: ”vårt 
krig mot terrorism börjar med al-Qaida, men 
slutar inte där. det kommer inte att ta slut 
förrän varje terroristgrupp på global nivå 
har blivit stoppad”.

Enligt artikel 51 i fn-stadgan föreligger 
rätt till individuellt eller kollektivt självför-
svar i händelse av ett väpnat angrepp. före 
den 11 september 2001 ansågs det inte före-
ligga någon rätt till militärt självförsvar mot 
internationell terrorism. sådan aggression 
skulle enbart hanteras genom polisiära och 
juridiska åtgärder, eftersom terrorism inte 
sågs som en stat-stat relation.

dagen efter attackerna hösten 2001 antog 
fn:s säkerhetsråd resolutionen 1368 och 
några dagar senare resolution 1373. därmed 
ändrades innebörden av självförsvarsbe-
stämmelsen till att även omfatta storskaliga 
terrorattacker med annat ursprung än en 
främmande makt. om ett sådant angrepp 
riktas ”mot riket”, det vill säga har en be-
tydande dignitet eller rör för riket centrala 
funktioner föreligger en viss rätt även till 
militära motåtgärder.26
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I Storbritannien definieras terrorism ge-
nom terrorism act 2000. där stadgas bland 
annat: ”such action must be designed to in-
fluence the government or an international 
governmental organization or to intimidate 
the public or a section of the public and be 
undertaken for the purpose of advancing 
a political, religious, racial or ideological 
cause.” intressant är att lagstiftningen vid 
sidan av olika former av våld mot person och 
egendom också tar upp hot mot elektroniska 
system ”designed seriously to interfere with 
or seriously to disrupt an electronical system”. 
i december 2016 hade Home Office på sin 
lista över internationella terroristgrupper 71 
organisationer.27

det amerikanska institute for Economics 
and Peace, knutet till department of homeland 
security och University of Maryland, redovi-
sar i global terrorism index för 2016 att det 
2015 fanns 274 kända terroristgrupper som 
utförde attacker under år 2015. terrorismen 
i världen är, rapporterade institutet, koncen-
trerad till Mellersta Östern och nordafrika 
(84 procent av attackerna och 94 procent 
av dödsoffren). de länder i världen som är 
mest utsatta är irak, afghanistan, nigeria, 
Pakistan och syrien. institutet uppger att 
fyra grupper har ansvar för 74 procent av 
dödsfallen: is, Boko haram, talibanerna 
och al-Qaida. Merparten (90 procent) av 
dödsfallen inträffade i länder som redan var 
inblandade i någon form av konflikt. Mest 
i fokus för attackerna var enskilda män-
niskor, därnäst attacker mot polis, militär 
och statsmakt.28 Merparten av de väpnade 
konflikterna i världen finner man inom en 
cirkel med mittpunkt i damaskus och 300 
mils radie.

Även Europol konstaterar att den terrorist-
grupp som för närvarande utgör det största 
hotet mot EU är is. från hösten 2015 anses 
is ha ändrat och breddat sin strategi mot 
väst. angreppsmål är alla länder som deltar 

i koalitionen mot is. inom EU är frankrike 
särskilt utsatt, vilket bedöms dels ha histo-
riska bakgrunder från det ottomanska rikets 
upplösning, dels vara kopplat till förbud för 
kvinnor att täcka ansiktet i publika miljöer, 
dels bottna i socioekonomiska problem i 
olika franska förorter samt dels det stora 
antalet franska jihadistkrigare.29

Urskillningslösa attacker mot folksam-
lingar har en stark effekt på allmänheten 
och är ett av huvudmålen för terrorismen, 
att allvarligt skrämma befolkningen, konsta-
terar också Europol. därför väljer terrorister 

”mjuka mål” i stället för kritisk infrastruktur. 
däremot kan den senare vara mål för stats-
stödd terrorism och cyberhot.30

Enligt Europol står Europa inför terro-
risthot från nätverksbaserade grupper som 
styrs direkt av is, grupper inspirerade av is 
och ensamvargar. genom sina attacker vill is 
inte bara ingjuta skräck i Europas befolkning 
genom att ”få grannen att frukta grannen”. 
is anses väl medveten om de ekonomiska 
följderna av attackerna och har manat till 
attacker i Berlin och Bryssel för att ”para-
lysera Europa”.31

abu Muhammed al-adnani var talesper-
son för is fram till sin död i aleppo i augusti 
2016. den 22 september 2014 sa han i ett 
tal som anses ha fått signifikant betydelse 
för utvecklingen:

if you can kill a non-believing american or 
European – especially the spiteful and filthy 
french – or an australian, or a canadian, 
or any other non-believer from the non-
believers waging war, including the citizens 
of the countries that entered into a coalition 
against the islamic state, then rely upon 
allah, and kill him in any manner or way 
however it may be. smash his head with 
a rock, or slaughter him with a knife, or 
run him over with your car, or throw him 
down from a high place, or choke him, or 
poison him.32
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Terrorism som medel i 
hybridkrigföring
i den gällande svenska regeringsformen från 
1974 finns ett kapitel med regler om krig och 
krigsfara. grundlagsberedningen konstate-
rade för 45 år sedan att det inte är alldeles 
enkelt att avgöra när ett krigstillstånd inträder. 
På grundlagsberedningens uppdrag utar-
betade dåvarande utrikesrådet, ledamoten 
hans Blix, en promemoria om begreppet 
krig som bilades beredningens betänkande.33 
I promemorian ”Om definition av ”krig” 
konstaterade Blix att svårigheterna att av-
göra om ett tillstånd är ”krig” lett till att 
man i allt större omfattning i stället använt 
sig av begrepp som ”väpnad konflikt” eller 

”väpnat angrepp”. ”På det internationella 
planet kan man således vid sidan av kon-
ventionella krig identifiera högst varierande 
former av våldsanvändning mellan stater 
och en varierande nomenklatur för sådant 
våld: infiltration, subversion, intervention, 
karantän, blockad, protektion, ”hot pur-
suit”, skrev Blix.34

Blix påpekade att betydande variationer 
i typen av stridshandlingar kan komma i 
fråga och att stridshandlingar till och med 
kan förekomma i fientlig avsikt inom eller 
mot rikets territorium utan att fredstillståndet 
nödvändigtvis behöver upphöra.35

redan i samband med terroristvågen i 
början av 1970-talet ansåg ledamoten Mats 
Bergquist att surrogatkrig var en lämpligare 
benämning på de terroristattacker som då 
drabbat världen. han såg det som en form 
av krigföring från små gruppers sida mot 
en statsmakt, som en ersättning för det ge-
rillakrig man på grund av resursbrist inte 
kunde föra.36

den terrorism som utövas av al-Qaida och 
is har i än högre grad än 70-talets terrorist-
grupper karaktär av surrogatkrig. Man kan 
säga att is härigenom även öppnat en ”andra 

front” i striderna mot anti-is koalitionen. 
Ännu ett av terrorismens ansikten.

ledamoten Björn körlof ställer i denna 
tidskrift frågan om den gängse lagstiftning-
en för ”krisen” (den svåra påfrestningen) 
är tillräcklig för att hantera det han kallar 

”hybridkriget”.37 hans slutsats är att nu-
varande rättsregler inte är tillräckliga och 
inte heller lämpliga. körlof konstaterar att 
hybridkriget är en annorlunda gråzonspro-
blematik än den som tidigare spelats upp i 
sverige. hybridkriget kännetecknas, påpekar 
körlof, av otydlighet, växlande intensitet 
under olika tidsförlopp och antagonistis-
ka insatser riktade mot olika sårbara eller 

”mjuka” delar av samhället.
körlof ser två alternativa vägar för ett 

kompletterande regelverk. den ena handlar 
om tillägg till det fredstida krisberedskaps-
systemets regler och den andra om reglerna 
för höjd beredskap och krig.

naturligtvis spelar den ryska annektering-
en av krim och aggressionen mot Ukraina 
liksom den nya friktionsytan i Östersjön roll 
för diskussionen om storskalig terrorism och 
visar hur svårt det numera att skilja det ena 
från det andra- ”i mörkret är alla katter grå”. 
Än mer komplicerad blir diskussionen när 
man ser på den islamiska statens framfart 
och antagonism i form av ”en andra front” 
i Europa. hur passar dessa aggressioner in 
i begreppen terrorism, storskalig terrorism, 
hybridkrig och väpnat angrepp?

vi bör då även betänka att många bedö-
mare menar att framtida krig inte på något 
vis kommer att likna krigen det senaste år-
hundradet, inte ens de krig som utkämpats 
på senare tid. världen ser annorlunda ut och 
icke-militära medel måste beaktas. den ryske 
generalstabschefen valerij gerasimov påpe-
kade i ett tal i februari 2013: ”the rules of 
war have changed dramatically. non-military 
means are now much more effective than 
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the power of the gun in achieving political 
and strategic objectives.”38

al-Qaidas och is:s attacker, inte minst mot 
Usa och Europa, under 2015 och 2016 samt 
fn:s säkerhetsråd resolutionen hösten 2001 
visar tydligt på en annorlunda terrorism, ”en 
andra front” i krigföring, som inte enbart 
kan bekämpas som grov gränsöverskridande 
brottslighet och konventionellt säkerhets-
skydd utan i stor utsträckning kräver politiska 
åtgärder och militär uppbackning.

i den svenska regeringens strategi mot 
terrorism konstaterades att det främsta ter-
roristhotet i sverige kom från aktörer in-
spirerade av al-Qaida eller närbesläktade 
organisationers ideologier.39 den våldsbe-
jakande extremismen i sverige bestod enligt 
regeringen i huvudsak av tre identifierade 
grupper – högerextremism, vänsterextremism 
och islamisk extremism – samt dessutom en-
samagerande extremister.40 våldsbejakande 
islamistisk extremism bedömdes därvid sär-
skilt oroande, då ett ökat antal personer har 
anslutit sig till denna och väpnade extremist- 
och terrorgrupper i syrien och irak.41 i den 
nationella säkerhetsstrategin 2017 konsta-
terade regeringen att terrorism och vålds-
bejakande extremism hotar internationell 
fred och säkerhet, vår nationella säkerhet 
och våra grundläggande värden och fri- och 
rättigheter. våldsbejakande extremism och 
terrorism skapar även oro i samhället vilket 
bidrar till polarisering, utanförskap och ett 
hårdare debattklimat.42

terroristhotet är komplext och ändrar 
sig snabbt och ständigt. is har särskilt visa 
sig kunna variera och utveckla sitt modus 
operandi, samtidigt som denna kan vara 
en följd av ökad polisiär uppmärksamhet 
mot misstänkta anhängare. terrorister har 
en preferens för mjuka mål. grundorsaken, 
den drivande kraften, varierar och det finns 
inte bara en enda profil på utövarna av ter-
rorism. Problematiken är multidimensionell. 

de grupper och individer som engagerar sig 
i terrorism ökar i världen och typerna av 
mål för terroristhandlingar blir fler.43 det 
finns också ett samarbete mellan olika ter-
roristgrupper och en del terroristverksamhet 
är statsstödd.

världen ser numera en terrorism med 
många ansikten. Här finns en terrorism av 
70-talsmodell som blandas med storska-
lig terrorism som kan ha ursprung i an-
nan främmande makt och tjäna som denna 
makts ombud (proxy) och vara upptakten 
på en mer öppen konflikt eller en del i ett 
hybridkrig. det kan också vara storska-
lig terrorism utan ursprung i främmande 
makt, exempelvis inspirerad eller stödd av 
en irreguljär aggressor. därtill kommer att 
det moderna samhällets sårbarhet innebär 
att redan en enskild aktör, den ensamme 
vargen, kan åstadkomma förödande skador. 
gemensam för all terrorism är att den sker 
mycket överrumplande till både tid och plats, 
då är det försent att börja tänka efter. det 
måste man ha gjort långt innan.

svårigheten är att i inledningsskedet av 
en attack bringa klarhet i vad det är som 
händer och vem som ligger bakom. svaret 
på de frågorna ger också svar på vem det 
är som har ansvar för de kritiska faktorer 
vid en insats som berör flera organ med 
parallella uppgifter och ansvar. Är det inte 
klart skär samverkan som regel ihop mycket 
snart. Uppenbarligen är det lagstiftarens upp-
fattning att det som händer är att betrakta 
som en kriminell handling och de som at-
tackerar ska hanteras som kriminella. Men 
inte heller lagstiftaren hade tänkt på frågan 
om terrorism genom proxies på främmande 
makts uppdrag, med andra ord upptakten 
på hybridkrigföring.

Någonstans finns en omslagspunkt då 
det föreligger rätt även till militära motåt-
gärder enligt fn:s säkerhetsråd. Men skulle 
de samtidigt innebära att de som attackerar 
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inte ska betraktas som kriminella utan som 
kombattanter? vad avses i ett sådant läge 
med uttrycket ”militära motåtgärder”? i 
straffrätten finns regler som klarar ut vid 
vilken mognadsgrad en gärning är straffbar 
och kan föranleda straffprocessuella ingri-
panden: anstiftan, förberedelse, försök och 
fullbordat brott. frågan är då hur konkret, 
akut och nära förestående som ett terrordåd 
måste vara för att motivera ”militära mot-
åtgärder”? hur ska det gå till för att ställa 
diagnosen ”betydande dignitet eller rör för 
riket centrala funktioner”?

hur ska myndigheterna då agera? här fö-
religger otydligheter som bör vara utredda i 
förväg, även om sverige inte är i terrorismens 
epicenter men rimligen måste ha en hyfsat 
god förmåga att hantera både omfattande 
terrordåd och hybridaktiviteter.

Ytterligare en svårighet bör avslutnings-
vis lyftas. det är problematiskt att föra en 

ingående dialog om säkerhetsfrågor kring 
terrorismen. omedelbart dras ett täcke över 
detaljerna och endast ett fåtal kan bedöma 
om åtgärder är framgångsrika, rör upp mer 
problem och oro än de löser. det är lätt att 
gömma misslyckanden under en kraftig se-
kretesstämpel, och inte ens en kommission 
med speciella befogenheter brukar kunna 
tränga in i alla delar. ”det blev lugnt, tack 
vare insatserna”, ”det blev lugnt trots insat-
serna”, ”det blev lugnt därför att motparten 
lämnade walkover”, ”det blev lugnt därför 
det var rök utan eld”. alla håller i stället 
med varandra om att det man gjorde var 
det enda rätta.
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generaldirektör och chef för kriminalvården 
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sweden has been one of the world’s largest 
exporters of weapons for many decades, and 
during this time only israel has exceeded its 
per capita sales of weaponry.1 in this capacity 
sweden has had to deal with two major ideas 
and their possible conflict – state security and 
commercial logic. the story to be described 
and analyzed here is about a conflict between 
these ideas in 19th century sweden.

A security geography
at that time, russia was sweden’s geographi-
cally dominant neighbor. it covered all the 
landmass east of sweden and the Baltic sea. 
this included finland, which had been taken 
from sweden in 1809, ending centuries of 
its being part of sweden. such a geopolitical 
background made it natural for the swedish 
military system to see the threat as coming 
from the east. its ultimate rationale should be 
to protect the country against an attack from 
the vast and great power that lay there.

to be sure, russia was seen as the main 
enemy in military circles. an expression of 
this is that the move of the new king, charles 

Xiv John, to establish a pro-russian policy 
after sweden’s loss of finland, was resented, 
not to say detested, by army officers.2 a 
russian attack was expected to come by sea 
across the Baltic, and the capital, stockholm, 
was seen as a primary target.3 one leading 
military thinker (and a future founding father 
of sweden’s general staff of the army) went 
so far as to conclude in 1860 that the slow 
swedish mobilization system would make it 
difficult to defend the capital.4 here again, 
the obvious rationale for the swedish mili-
tary system is seen to be protection against 
the great eastern neighbor.

A gun geography
one of the parts of the military system was 
gun production. it was a non-military part 
where the commercial logic came in, as pro-
duction had been in private hands since the 
thirty Years’ War in the 17th century. at the 
same time the state held an eye on production. 
directives in the 1830s said that an artillery 
officer should be present during “the casting 
and production”.5 that is, there should be 

Security for sale
Swedish guns to Russia in the 19th century

by Petter Wulff

Resumé

sverige har varit en av världens största vapenexportörer i många decennier. i den rollen har 
landet haft att hantera två skilda förhållningssätt och den tänkbara konflikten dem emellan: 
hur ska statens säkerhet avvägas gentemot kommersiella villkor? artikeln beskriver hur en 
potentiell konflikt mellan dessa förhållningssätt under 1800-talet betraktades och hanterades. 
Det gäller den svenska exporten av artilleripjäser till den militära huvudfienden Ryssland. 
artikeln diskuterar hur denna idag tämligen otänkbara export kunde komma till stånd. 
Exporten kan ses som acceptabel bara på vissa villkor, men de var inte uppfyllda i detta fall. 
den kommersiella logiken kom med andra ord att äventyra statens säkerhet.
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a military presence throughout the process 
of cannon-making.

swedish cannons were mainly of iron but 
were, curiously enough, produced outside 
of the main iron mining area. that area 
stretched in an east-west band across sweden 
a bit north of stockholm, while the cannon 
production sites lay further south and closer 
to the capital. there had been more than a 
half-dozen sites, but in the early 19th century 
only three remained.

This specific location of cannon production 
could have historical, social or metallurgical 
reasons. historically, the crown had initiated 
cannon production and was likely to have 
wanted sites within reasonable reach from 
stockholm. socially, the cannon production 
area “swarmed with aristocratic families”.6 
they would have had the resources needed 

to run this rather capital-intensive kind of 
iron goods manufacturing.

there may also have been a metallurgical 
reason why cannons were produced outside 
of the main mining area. cannon-making 
required iron ores, or mixes of ores, of spe-
cial quality. this is illustrated in a contract 
with the swedish government, where the ore 
was stipulated to come from five different 
mines, each contributing its precise share 
to the mixture.7

around the middle of the 19th century the 
leading site for the production of swedish 
(iron) cannons was Åkers styckebruk. it could 
be reached from stockholm by lake or land. 
Early in the century its cannon production 
had run into economic trouble, and a new 
manager had been called in around 1820. 
he embarked on what can be seen as a two-

Figure 1. Sweden’s iron can-
nons were produced outside 
of the main iron mining area 
at the time. (Cannon area 
in dotted circle. Beside Åker 
there was Finspång and 
Stavsjö). Illustration by the 
author.
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pronged strategy. It consisted of first finding 
new markets for the existing products and 
then finding new products. Our interest here 
is mainly with the new markets – or rather 
with one new market – namely russia.

A new market – Russia
there is a considerable amount of docu-
ments concerning russia in the Åker archive. 
surviving contracts show a vast increase in 
gun barrel deliveries in the 1830s, as can be 
seen in the diagram below.

We see that the new market expanded 
rapidly, so that soon there were more deliv-
eries to our main adversary than to our own 
armed forces. it was obviously good com-
mercial logic to send hundreds of cannons 
to a power willing to pay for them. But how 
could such sales be accepted from a security 
point of view? for someone brought up in 
sweden of the cold War era it is an alien 

idea. i can, however, think of three possible 
legitimations for the export effort.

firstly, if the weapons were not of top 
quality they would present a limited threat 
to sweden. secondly, if they were of high 
quality, export was more dubious but could 
have been a price to pay to ensure the sur-
vival of the industry. a third possibility for 
accepting the export from a security perspec-
tive would be that the weapons were of a 
non-offensive character.

Regarding the first possibility we can see 
in the diagram that the swedish armed forces 
bought Åker cannons along with russia. the 
weapons were obviously seen to be qualita-
tively adequate for defending sweden, and 
there is no indication in the Åker archive 
that the cannons sold to russia should have 
been of a different and less high quality. on 
the contrary, some years after the massive 
deliveries recorded in diagram, the tsar of-
fered gratifications to the workers at Åker 

Figure 2. Cannon deliveries from Åker in the 1830s. Deliveries to Russia (solid line) as compared to de-
liveries to the Swedish army and navy (dashed line). From: The Åker archive, e:3.
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“by virtue of the zeal displayed by them”, 
indicating how pleased he was with the crafts-
manship behind the cannons.8 So the first 
security legitimation possibility can be ruled 
out as an explanation of the export.

the second possibility means that ex-
porting to russia was seen as a temporary 
measure to overcome failing demand else-
where – a measure to keep the people at Åker 
employed and not lose their manufacturing 
skill and competence, thereby securing fu-
ture domestic deliveries of cannons. But we 
know that exports to russia continued after 
the 1830s – albeit on a smaller scale. after 
the technological breakthrough recorded 
in Wahrendorff’s 1840 patent for breech-
loading,9 there seems to have been a shift from 
quantitative to qualitative acquisition; with 
sometimes contracts for only a single can-
non.10 so this was not a temporary measure 
as suggested by the second explanation.

 a third alternative could be that the can-
nons sent to russia had a purely defensive 

character and couldn’t be used in an attack 
on sweden. it is a hypothesis that needs 
careful analysis.

A non-offensive export?
We can get an indication of the possible 
non-offensiveness of the cannons exported, 
if we look at what kinds of cannons were 
delivered. it turns out that they were of three 
kinds – heavy artillery, light army artillery, 
and light naval artillery.

Before proceeding, a technical comment 
should be made on the two diagrams present-
ed, as the number of cannons in figure 2 for 
a specific year does not equal the number in 
figure 3. (for instance the number of cannons 
has a peak for 1837 in figure 2 but according 
to figure 3 there were no cannons exported 
that year). the reason for the discrepancy is 
that figure 2 shows cannons delivered, while 
figure 3 shows the number of cannons in 
contracts. Between the signing of a contract 
and actual delivery of the contracted goods 

Figure 3. Three kinds of cannons exported to Russia – heavy artillery (solid line), light naval artillery 
(dashed line), and light army artillery (dotted line). From: The Åker archive, e:11.1
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more than a year could pass. sometimes the 
casting did not give the desired quality and 
had to be done again.

Inspecting and test firing the cannons could 
also take time; as could possibly negotiations 
over contractual details. if these procedures 
had not been completed before the end of the 
year, the gulf of finland would be blocked 
by ice and it would take well into the next 
year before the cannons could be shipped.

one kind of cannons exported was heavy 
artillery, which is here seen to comprise can-
nons shooting 24 pound cannonballs (“can-
ons de 24” in the wording of the contracts). 
this kind of artillery would tend to be heavy 
and difficult to move and employ in an of-
fensive campaign, so it might be seen as 
defensive; But only for the army. if the can-
nons were mounted on naval vessels it was 
a different matter. they would then tend 
to be a threat to swedish naval forces and 
coastal installations.

another kind of cannons exported was 
the light army artillery. it consisted of two 
types called mortars and licornes. Mortars 
were typically used to shoot over the pro-
tecting walls of a fortified place. They were 
generally much smaller and lighter than other 
types of artillery and could therefore fairly 
easily be brought along on an offensive cam-
paign.11 the licorne was a russian hybrid 
between the high-shooting mortar and the 
far-shooting ordinary cannon. it had been 
used in the Russian field artillery,12 so this 
type too would probably have been useful 
in an offensive role against sweden.

the third kind of cannon exported was 
a light naval artillery piece called “carron-
ade”. Judging from a description of it as “a 
short-range naval weapon with a low muzzle 
velocity for merchant ships”, it was not much 
of a naval threat. it is, however, said to have 
found a niche role on warships.13

 a preliminary conclusion to be drawn 
from these descriptions is that the pieces 
exported were probably partly, but not com-
pletely, of an offensive character. how much 
of a threat to sweden they represented is 
difficult to assess, but to the officers at the 
time you would expect the cannon sales to 
have been a matter of concern.

A possibility to find an answer
in the late 1850s an opportunity arose to 
obtain more definite evidence about the even-
tual offensive role of the Åker cannons in 
the russian military system. it was when 
Sweden sent its first military attaché to S:t 
Petersburg. here was a chance to investigate 
on site both russian military potential in 
general and, more specifically, whether the 
swedish military equipment exported could 
present a threat to sweden.

the attaché started reporting in autumn 
1858, and in one year he sent home as many 
as 30 reports about the situation in russia. 
coming back in the summer of 1860 he wrote 
five more reports. The communication with 
high-level russian representatives he refers 
to is writtenin french, which may mean that 
his own knowledge of the russian language 
was limited.

on the more general question of russia’s 
military potential the attaché made a number 
of interesting observations. he noted that 
infantry units were being equipped with 
uptodate rifle technology “on the widest 
scale”.14 The modernization is confirmed 
some years later, when he reported that the 
whole russian army had been provided with 
rifles of the French Minié type.15

a guided tour in the s:t Petersburg arsenal 
with its bronze cannon production convinced 
him that this was “a magnificent installation”. 
in other words the arsenal seems to have been 
a place for making good quality products. 
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it also held modern products – the attaché 
saw two krupp steel cannons being bored 
for rifling. Russia’s own iron cannons were 
made at another site, Petrozavodsk on lake 
onega, which had a canal system linking it 
to s:t Petersburg. the attaché noted that the 
Petrozavodsk cannons of late had been made 

“with special care” – once again indicating 
a russian capacity for quality output. the 
attaché found this fact lamentable, but not 
with regard to sweden’s security. instead, he 
saw the quality of the russian iron cannons 
as something to be lamented with regard to 
the diminishing sales possibilities for swedish 
cannon makers.16

Even if he was an army man, the attaché 
also had things to say about the navy. When 
he got an opportunity to see the naval port 
of kronstadt close to s:t Petersburg, he gave 
a detailed account of the visit. The fleet of 
steam vessels there is said to consist of 19 
ships, with two of them having as many as 
130 cannons each. he sees a steam frigate 
equipped with a couple of the “in america 
famous dahlgren cannons” – another indica-
tion of a russian interest in modern military 
equipment. in an overall assessment of the 
Russian navy’s conversion to steam he finds 
that: “the orders laid in foreign countries, the 
zeal with which work at home is carried out, 
and the generosity with which steam ship 
companies are encouraged give sufficient 
evidence of a serious resolution to give this 
weapon a respectable strength”.17

in another report, he notes that the navy 
(and not only defensive fortifications) had 
been supplied with Petrozavodsk iron can-
nons.18 he also reports about plans being 
proposed for a new naval port at the mouth 
of the gulf of finland. such a location is said 
to be “without doubt rather advantageous”.19 
You might wonder about the attaché’s per-
spective here, as the advantage would be to 
russia. to sweden, having the russian navy 

located much closer to its coastline would 
rather emphasize the threat of a sea-borne 
invasion.

Even if the information was not alarming, 
the attaché showed russia to be in good 
shape militarily, exceeding his expecta-
tions.20 Moreover, it was steadily modern-
izing. the impression of his data is that the 
threat from the east should not have been 
taken lightly.

On the more specific question, whether 
the military equipment exported could be 
a threat to sweden, the attaché had very 
little to say. he comments, in passing, that 
in the Russian field artillery utilized “as is 
well-known, only metal cannons”;21 with 

“metal” here used as a name for “bronze”. 
this is a rather perplexing comment. to my 
knowledge Åker only delivered iron pieces, 
and the mortar and licorne types were de-
signed for field use. The insertion of “as is 
well-known” indicates that the attaché has 
not investigated the matter himself. neither 
do we get any information about the car-
ronades exported.

about the export of heavy artillery, we 
learn just a little more. in a report, it is noted 
that the russian navy has bought a piece of 
Åker’s new breech-loading technology and 
found it quite useful.22 the navy’s positive 
attitude indicates that new breechloader 
orders might come. how should sweden 
respond to such requests?

to the attaché the answer to the question 
is clear: it is to be wished, says he, “that 
our cannon foundries summoned all their 
strength and introduced the improvements 
of other countries in the mode of production 
to be able to retain the confidence, which 
has hitherto made way for profitable sales 
abroad, without which it would hardly be 
possible for them to continue an activity 
of such great importance to sweden and 
its defence”.23 in this sentence the attaché 
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refers both to profit and defense – that is, 
both to commerce and security. But they are 
not equally important. What he proposes is, 
in my reading, that sweden should make 
every effort to sell top quality weaponry to 
russia – regardless of its threat potential to 
sweden. this is a remarkable comment to 
come from a representative of the swedish 
state security system.

The power of commerce
let us summarize. russia was the main se-
curity threat to sweden. it was close, vast, 
and potentially resourceful. still, cannons 
were exported there in the 19th century. 
to me, employed as a defense analyst in 
cold War sweden, it is an amazing piece of 
information that calls for an explanation. 
how could sweden sell weapons to its main 
adversary?

looking closer there seems to be two 
problems involved in the case presented. 
firstly, how could sweden ever embark on 
a russian sales endeavor? secondly, why 
did it not come to an end, when a military 
attaché got a chance to look into the matter 
and assess the threat potential on site? let us 
look at the first problem first – the rise of the 
cannon export to russia in the 1830s.

We must concede that the export could 
have been fairly unproblematic to the security 
of sweden. if the equipment exported could 
be classified as defensive, it should have been 
militarily acceptable. a preliminary analysis 
of the kinds of cannons exported indicates, 
however, that most of them did not have 
that character. Most probably they had an 
offensive potential. the character of the 
cannons can therefore hardly explain why 
it was accepted to have them exported.

two other possible legitimations of the 
export are discussed in the text – that the 
cannons would have been of poor quality 

and therefore harmless to sweden; or that the 
export to russia was a temporary measure 
to ensure the survival of cannon production. 
neither is seen to hold as an explanation of 
what occurred.

We know that the swedish cannon foun-
dries were private enterprises. their owners’ 
primary obligation was to the foundry and 
its workforce and from that perspective any 
sales opportunity was welcome. the owner 
could not be expected to have a military 
background or defending the principle of 
state security. his guiding light was the com-
mercial principle.

On the other hand, officers of the armed 
forces were employed to be guided by the 
state security principle. There was an officer 
surveillance and control system for cannon 
production and therefore a military insight 
into what went on. Why then did the mili-
tary representatives not veto cannon sales to 
russia? one possible explanation is that the 
king had adopted a pro-russian stance and, 
with the foundry manager well connected at 
court, military objections could have been 
felt to be futile. however, if there had been 
concerns within military circles, the subject 
of weapons export could at least have been 
discussed internally. Army officers could 
have voiced their objections or doubts in 
the journal of the swedish War academy, 
and navy officers could have used their pro-
fessional journal for a similar purpose. But 
looking through the journal issues of the 
1830s i have found nothing more than a 
mention of the fact that russia “had found 
it to their advantage” to buy cannons from 
sweden.24 the rule of commerce was not 
questioned.

Coming close – but not seeing
When sweden sent out a military attaché 
to russia in the late 1850s, it represented a 
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chance to find out more about the military 
might of the eastern neighbor – and espe-
cially to what extent the cannons exported 
from sweden could contribute to that might 
and enhance the threat to sweden. the at-
taché, however, only took on part of this task, 
when he sent home information regarding 
russia’s modernization of infantry, artillery 
and navy but communicated next to nothing 
about where and how the empire’s swedish 
cannons were employed.

 the attaché took great pleasure in hearing 
that his reports were read and appreciated by 
the king as well as the minister of terrestrial 
defense to which his reports were addressed.25 
the king’s interest could be attributed both 
to his former role as head of the artillery and 
to a friendship with the attaché, who had 
been his aide.26 this possibly complicated 
the military chain of command to the attaché 
and can have made him receive fewer (mili-
tary) instructions about what to investigate 
than he would otherwise have had. in other 
words, it might have weakened the security 
perspective link. as noted above, the man-
ager of the site where the cannons were cast 
also had a background at the royal court, 
and this might have made the commercial 
principle more prominent at the expense of 
the security perspective.

another possible explanation for the 
limited investigation of the russian threat 
could be found in the way the attaché was 
received in s:t Petersburg. he describes how 
amiable the tsar was to him,27 and when the 
mobilization of four russian army corps 
made others apprehensive, he assured them 

of the tsar’s peaceful intentions.28 he was 
obviously flattered by the attention from the 
sovereign, and he might have extrapolated 
from the tsar’s manners toward him, that 
russia could be trusted to behave well in 
relation to sweden.

Personal influences thus may have turned 
the attaché’s focus away from pursuing a 
security perspective. But he went further 
than losing a security focus, when he actively 
recommended his country make every effort 
to sell top quality weaponry to russia. this 
recommendation clearly violated a basic 
rule of thumb of security policy: don’t sell 
weapons to your main adversary!

should we from his recommendation con-
clude that the attaché was out of his wits 
and that sweden made a deplorable mistake 
when electing him as its first military repre-
sentative abroad? i think not. he appears to 
have seen cannon production to be in the 
commercial realm, despite its state security 
consequences. other representatives of the 
military system seem to have held the same 
view. i think the story illustrates the power 
and quantitative appeal of the commercial 
logic and how it tends to affect the perspec-
tive of anyone coming close to it. Even today 
we have to be wary not to be carried away 
by its power.

an early version of this text was presented 
at the 24th international congress of the 
history of science, technology and Medicine, 
Manchester July 2013.

the author is a former defense analyst (foi) 
and licentiate of technology (kth).



n r 1 JanUari/Mars 2017

166

Notes

1. siPri, stockholm international Peace 
research institute, http://armstrade.sipri.org/
armstrade/html/export_toplist.php (2016-
08); “list of countries by population”, 
Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/List_
of_countries_by_population. (2016-08)

2. Ericson, lars: ”från sällskap till 
akademi 1796–1870”, in norberg, Erik 
(ed.): Fäderneslandets försvar. Kungl 
Krigsvetenskapsakademien 1796–1996, 
atlantis, stockholm 1996, p. 98.

3. cronenberg, arvid: “säkerhetspolitik 
och krigsplanering”, in hugemark, Bo 
(ed.): Neutralitet och försvar. Perspektiv 
på svensk säkerhetspolitik 1809–1985, 
Militärhistoriska förlaget, stockholm 1986, 
p. 47.

4. Ericson, lars: ”hugo raab och värnplikten” 
in artéus, gunnar: Hugo Raab. förkämpe 
för ett modernt försvar, försvarshögskolan, 
stockholm 2003, p. 78.

5. Wrede, fabian: “Års-berättelse af 
föredraganden för artilleriet” in the 
Royal War Academy Proceedings, kungl 
krigsvetenskapsakademien, stockholm 1834, 
p. 69.

6. hildebrand, karl-gustaf: Swedish Iron in 
the Seventeenth and Eighteenth Centuries: 
Export Industry before the industrialization, 
Jernkontoret, stockholm 1992, p. 146.

7. the Åker archive, Åkers styckebruk, Martin 
von Wahrendorff, f vii, e:1, 1850-06-06, 
p. 5.

8. ibid., e:113, 1842-02-15.
9. Wulff, Petter: “a steel disc and its 

consequences”, ICON, Journal of the 
International Committee for the History 
of Technology, institute for the history 
of science, Polish academy of sciences, 
Warszawa 2015.

10. op. cit., the Åker archive, see note 7, e:111, 
1849-08-15, 1856-08-22, 1856-09-15.

11. “Mortar (weapon)”, Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/
Mortar_%28weapon%29. (2016-08)

12. “licorne”, Wikipedia, http://en.wikipedia.
org/wiki/Licorne. (2016-08)

13. ”carronade”, Wikipedia, https://
en.wikipedia.org/wiki/Carronade. (2016-08)

14. Björnstjerna, oscar Magnus, report 1859-01-
19, p. 1; Major oscar Magnus Björnstjerna’s 
reports are in the Military archives, 
generalstaben, statistiska avd, Eia, ryssland, 
stockholm.

15. ibid., 1866-10-15, p. 1.
16. ibid., 1859-05-25.
17. ibid., 1859-09-03.
18. ibid., 1859-05-25, p. 3-4.
19. ibid., 1859-03-28, p. 4.
20. ibid., 1859-01-05, p. 11.
21. ibid., 1859-05-25, p. 3-4.
22. ibid., 1859-03-02, p. 3-4.
23. ibid., 1859-05-25, p. 4-5.
24. helling, p. E.: “kanontillverkningen i sverige, 

jemförd med den i andra länder”, The 
Royal War Academy Proceedings, kungl 
krigsvetenskapsakademien, stockholm 1837, 
p. 362.

25. op. cit. Björnstjerna, oscar Magnus, see 
note 14, p. 1.

26. Svenska arméens anciennetets- tour- och 
rang-rulla (The army’s list concerning 
order of precedence), landtförsvars-
departementets commando-Expedition, 
p. a. norstedt & söner, stockholm 1857.

27. op. cit., Björnstjerna, oscar Magnus, see 
note 14, 1858-11-30, 1859-01-05 and 1859-
07-16.

28. ibid., 1859-06-12, p. 3.



167

analYs & PErsPEktiv

författarens försvarskoncept för sve-
rige utgår i enlighet med uppdraget från 
de idéer som presenterades i den i februari 
2014 publicerade foi-rapporten med titeln 
Krigsavhållande tröskelförmåga – det svenska 
försvarets glömda huvuduppgift?

Efter en analys av den säkerhetspolitiska 
och militärtekniska utvecklingen liksom av 
det svenska försvarets läge och samhällets 
sårbarhetsutveckling drogs där slutsatsen 
att det svenska försvaret, utifrån i grunden 
förändrade förutsättningar, åter borde ges 
huvuduppgiften att upprätthålla en krigsav-
hållande tröskelförmåga. Motivet var i grun-
den enkelt och likartat det som på 1960-talet 
ledde fram till den formulering av det svenska 
försvarets uppgift som med små variationer 
levde kvar till mitten av 1990-talet:

totalförsvaret ska vara så förberett för 
kriget att det verkar fredsbevarande. det 

ska därför ha sådan styrka, sammansättning 
och beredskap att ett angrepp mot sverige 
fordrar så stora resurser och uppoffringar 
samt tar så lång tid att de fördelar som står 
att vinna med angreppet rimligen inte kan 
bedömas värda insatserna.

Centrala utgångspunkter
den krigsavhållande ambitionen var en 
ofrånkomlig anpassning till den verklighet 
som små stater befinner sig i kärnvapnens 
tidsålder. En absolut målsättning att kunna 
slå en angripande kärnvapenförsedd stor-
makt är inte möjlig utan ambitionen måste 
begränsas.

för femtio år sedan var stormaktsblockens 
militära resurser i Europa i stor utsträckning 
bundna och låsta av varandra och det fanns, 
som vi då såg det, en möjlighet för ett själv-
ständigt svenskt konventionellt försvar att 

Ett alternativt försvarskoncept för Sverige i 
ett utmanat Europa
av Krister Andrén

Résumé

this article provides an input to the academy project ”War in the 21st century” (kv21). its 
designated aim is to describe a comprehensive future swedish defence structure adapted to the 
projected requirements of 2030.  The profile of the proposed structure builds on a renewed 
emphasis on a credible deterrent threshold against armed aggression along the lines of the 
foi-report published by the author in february 2014. x) the author proposes an immedi-
ate redirection to strengthen threshold capabilities for countering military aggression against 
the entire swedish territory, air, sea and land. the present scarce availability of professional 
military personnel is proposed to be compensated by investing heavily in modern advanced 
weapons that can maximize the efficiency of every single unit. The author argues for a robust 
network based defence structure. advanced ground based air defence capabilities together 
with a spectrum of systems capable of striking a broad range of ground and sea targets with 
high precision from large distances are added to the present structure.  the proposal builds 
on a rapid and very substantial increase of defence expenditure already in the next years.
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under kärnvapentröskeln avhålla den andel 
av Warszawapaktens stridskrafter som skulle 
kunna avdelas mot oss. det var i korthet det 
vi kallade marginaldoktrinen.

att upprätthålla en krigsavhållande trös-
kelförmåga har i och med förra årets för-
svarsbeslut formellt åter satts i centrum för 
försvarets uppgift. den närmare konkretiser-
ingen av inne börden har dock ännu så länge 
uteblivit. krigsavhållande tröskelförmåga 
låter sig retoriskt framhållas som mål, men 
måste omsättas i konkreta steg som svarar 
såväl mot dagens säkerhetspolitiska verklig-
het som mot försvarets möjligheter.

Beskrivningen nedan utgör mot denna 
bakgrund ett försök att vidareutveckla den 
ovan nämnda foi-rapportens idéer till ett 
sammanhållet försvarskoncept.

direktiven från styrgruppen inom 
krigsvetenskapsakademiens projekt Det 
framtida slagfältet – krigsvetenskap i 21. 
århundradet, kv21, till ett antal författare 
angav från början utgångspunkter, vilka 
författaren i vissa väsentliga avseenden inte 
kunde acceptera. De modifierades i dialog 
med direktivgivarna.

Jag vill särskilt peka på tre viktiga för-
hållanden:

– tidsperspektivet.

– Medlemskap i nato eller inte?

– Ekonomi.

tidsperspektivet för konceptet har angetts 
vara 2030. En tilläggskommentar är därvid 
nödvändig. det svenska försvaret är i dag så 
illa anpassat till den säkerhetspolitiska ut-
vecklingens krav att det är omöjligt att sikta 
mot 2030 utan att väga in de stora behov 
som pressar på redan nu och som behöver 
hanteras på vägen fram till 2030. något 
utrymme för en strategisk paus för att fixa 
till försvaret i lugn och ro på det sätt som 
förespeglade nBf-konceptets förespråkare 

runt sekelskiftet finns inte. Den traditionella 
perspektivplaneringsmetoden var att frigöras 
sig från det korta perspektivet och tänka 
bortom arvet. den kan vara en metod för att 
tänka fritt kring behov och möjligheter, men 
metoden är inte användbar när hålen gapar 
vidöppna i en allt hotfullare omvärld.

Ett koncept för 2030 måste ofrånkom-
ligen vara ett koncept för hela perioden 
2016–2030!

det koncept som här beskrivs strävar 
efter att utnyttja alla möjligheter till åtgär-
der att snabbt stärka det nuvarande försva-
rets tröskelförmåga. så långt möjligt ska 
detta ske på sätt som kan förenas med en 
fortsatt långsiktig förstärkning. konceptet 
bygger vidare på den plattform som dagens 
insatsorganisation ger men innebär likväl 
en radikal ominriktning. den nuvarande 
insatsorganisationen är utformad mot helt 
andra uppgifter än vad som nu gäller och 
måste systematiskt, med bibehållen förmåga 
att verka, styras mot en struktur som långt 
effektivare kan svara mot de säkerhetspo-
litiska behoven.

direktiven angav vidare att fortsatt svensk 
alliansfrihet skulle vara grunden för koncep-
tet. om med detta avsetts att konceptet ska 
kunna ge sverige möjligheter att försvara sig 
på egen hand, så konstaterade författaren 
att ett sådant koncept i alla fall inte kunde 
konstrueras av denne.

sverige är en del i ett militärstrategiskt 
sammanhängande område som omfattar 
hela Östersjöregionen. sverige har i kraft 
av sitt geografiska läge och sin storlek en 
helt central roll för säkerheten i regionen. 
författaren har därför inte sett det som 
meningsfullt att försöka utforma ett natio-
nellt försvarskoncept som bygger på annat 
än ett nära samspel med den militärallians 
som alla länder i området utom sverige och 
finland tillhör. Usa är garanten för nato 



169

analYs & PErsPEktiv

och i realiteten garanten även för sveriges 
och finlands säkerhet.

nära samspel behöver inte i sig innebära 
medlemskap i nato, men det innebär att 
varje koncept måste utformas för att stärka 
den samlade säkerheten i vår del av Europa. 
En viktig utgångspunkt för det försvarskon-
cept som här beskrivs är att det ska bidra 
till avskräckningen mot ryssland på i hu-
vudsak samma sätt som om vi vore medlem 
av nato. Effektivast sker detta inom nato, 
och ett medlemskap i Nato är från de flesta 
utgångspunkter ett naturligt steg i relativ 
närtid.

Ett relevant svenskt försvarskoncept för 
2020-talet måste utgå från att sverige är en 
integrerad del av säkerhetssamarbetet i så-
väl Östersjöregionen som inom den vidare 
transatlantiska ramen.

den tredje faktorn är ekonomin. 2015 års 
försvarsbeslut är kraftigt underfinansierat. 
Bortom innevarande försvarsbeslutsperiod 
är den nuvarande ytterst begränsade ambi-
tionsnivån ohållbar. dagens anslagsnivå lig-
ger mycket långt från den nivå som behövs 
för att realisera en försvars politisk ambi-
tion som svarar mot det säkerhetspolitiska 
målet att upprätthålla en krigsav hål lande 
tröskelförmåga.

det är omöjligt att nu ange hur mycket 
resurser som kommer att behöva tillföras. 
osäker heterna är många och vägen framåt 
kommer att behöva hanteras genom succes-
siva beslut. omedelbara trängande behov 
kommer att behöva hanteras jämsides med 
långsiktiga förstärkningsbehov.

ansatsen har varit att fokusera på hur ett 
försvarskoncept som på ett rimligt sätt kan 
tillgodose svenska intressen under en säker-
hetspolitiskt riskfylld period, kan utformas 
och realiseras. icke-ekonomiska begräns-
ningar som bestäms av den idag tillgängliga 
strukturens storlek och sammansättning är 
på kort sikt helt avgörande. fokus måste 

därför åtminstone under de närmaste åren 
faktiskt mer läggas på att övervinna de be-
gränsningar som nuvarande struktur ger än 
på att inrymmas inom i förväg definierade 
ekonomiska anslagsnivåer.

På kort sikt prioriteras dels komplette-
rande materielinvesteringar för att snabbt öka 
förmågan i den struktur vi har, dels satsningar 
på att förändra och stärka strukturen med 
ett väsentligt större personellt innehåll.

En central utgångspunkt är att strukturens 
numerär under de närmaste åren kommer att 
behöva utökas så snabbt som det bara går. 
arbetshypotesen är att huvudinstrumentet 
för detta blir den återinförda plikttjänstgö-
ring som nu föreslås

anslagsförutsättningarna kan inte låsas, 
utan konceptet är byggd på premissen att 
det ska ge handlingsfrihet till en fortlöpande 
förstärkning av försvaret inom ganska vida 
ramar.

varje seriöst försök att beskriva en relevant 
fortsatt försvarsutveckling måste ta höjd för 
en försvarsekonomi som under 2020-talet 
kan hamna en bra bit över de två procent 
av BnP som gällde så sent som i slutet av 
1990-talet.

Något om avgränsningar och  
osäkerheter

det här presenterade försvarskonceptet foku-
serar i enlighet med den givna uppgiften på 
det militära försvaret. konceptet har dock 
en alldeles fundamental komplementär del, 
nämligen ett robust samhälle med en betryg-
gande inbyggd stryktålighet. 

om stora delar av samhällets mest vitala 
funktioner (el, värme, mat, vatten och sani-
tära grundfunktioner) snabbt kan sättas ur 
spel hjälper inte att aldrig så starkt militärt 
försvar. det krävs ingen avancerad analys 
för att konstatera att de insatser som skulle 
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krävas för att under lång tid slå ut huvud-
delen av vår eldistribution är mycket små. 
konsekvenserna skulle vara förödande och 
kan i vissa avseenden liknas vid effekterna 
av en kärnvapeninsats.

att återskapa en samhällelig grundtrygg-
het som under alla delar av året säkerställer 
betryggande överlevnadsmöjligheter för en 
stor del av landets befolkning, åtminstone 
under en månad, är en krävande men all-
deles nödvändig grundpelare i det vidare 
totalförsvars koncept som underbygger det 
militära försvarskoncept som här presen-
teras.

det är en stor utmaning som måste hante-
ras parallellt genom individuella, kommunala, 
regio nala och statliga åtgärder, men också 
genom funktionsrelaterade och företagsre-
laterade åtgärder. notan måste till slut be-
talas av alla medborgare. realiserbarheten 
torde dock förbättras om notan i så stor 
utsträckning som möjligt betalas genom 
lagreglerade krav på alla som ansvarar för 
vital samhällelig infrastruktur (företag, myn-
digheter, kommuner, landsting och enskilda) 
snarare än via skatter.

cyberdimensionen har vuxit fram som en 
central faktor för alla moderna samhälles sä-
kerhet. den har en generell samhällsdel som 
hamnar utanför detta koncept, men den har 
också direkt bäring på det militära försvarets 
utformning. det ligger utanför konceptet att 
närmare definiera innehållet, men det är up-
penbart att ett försvarskoncept för 2020-talet 
måste innehålla en avancerad komponent för 
att möta/motverka cyberhot liksom för att 
landet självt aktivt ska utnyttja möjligheter 
till egen verkan inom cyberområdet.

vad som här presenteras utgör ofrånkom-
ligen ett koncept som bygger på förenklade 
genuint osäkra antaganden. det har fram-
tagits dels utan tillgång till skarpa data om 

kostnader vad gäller personalförsörjning 
och materielförsörjning, dels utan en aktuell 
inblick i alla övriga begränsningar som finns 
i dagens struktur.

detta är alltså snarare en grov konceptidé 
än ett detaljerat och färdigt konceptförslag. 
ambitionen är självklart att konceptidén 
ska ligga hyggligt rätt i förhållande till icke 
påverkbara begränsningar och att den till 
sina huvuddelar ska vara realiserbar inom 
en anslagsnivå som under åtminstone de 
närmaste åren inte överstiger två procent 
av BnP.

Sveriges militärstrategiska 
läge
sveriges strategiska betydelse är idag liksom 
tidigare direkt kopplad till landets roll i en 
stormaktskonflikt. Sverige är del i en mili-
tärstrategiskt sammanhängande region som 
omfattar hela Östersjö regionen och angräns-
ande områden i nordvästra Europa. genom 
sitt läge har sverige en helt avgörande roll 
för stabilitet och säkerhet i regionen. 

sverige riskerar liksom under slutet av det 
kalla kriget att vid en uppväxande konflikt 
i vår del av världen omedelbart beröras av 
mycket starka strategiska intressen. svenskt 
territorium skulle ha en avgörande roll för 
natos möjligheter att hantera ryska hot mot 
de tre baltiska medlemsstaterna.

det är viktigt att inse hur starka intressen 
det handlar om. natos fundamentala uppgift 
är att säkra freden, d v s att avskräcka från 
militär aggression mot någon medlemsstat. 
avskräck ningen vilar på den kollektiva sä-
kerhetsgarantin i natostadgans femte artikel, 
en för alla, alla för en! Om en eller flera med-
lemsstater skulle utsättas för ett allvarligt hot 
från ryssland är det inget som är viktigare 
för nato och dess viktigaste medlem Usa 
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än att med alla tillgäng liga medel stärka 
avskräckningens trovärdighet.

om avskräckningen skulle misslyckas och 
ett natoland skulle angripas skulle kostnaden 
för nato och dess ledande medlemsland Usa 
bli ofattbart stor. i vågskålen ligger ytterst 
risken för ett kärnvapenkrig. det är i det ljuset 
de strategiska intressena i Östersjöområdet 
behöver värderas.

Ett av de främsta sätten för nato att snabbt 
stärka avskräckningen om medlemsstaterna 
öster om Östersjön hotas, skulle vara att tidigt 
säkerställa möjligheter att utnyttja svenskt 
terri torium och luftrum. säker tillgång till 
svenskt territorium kräver mer än något annat 
att luftförsvaret över strategiskt viktiga delar 
av sverige förstärks mycket kraftigt.

dagens svaga svenska förmåga att stå 
emot ett strategiskt angrepp från ryssland 
innebär därför att det i ett tidigt skede av 
en uppväxande kris skulle finnas mycket 
starka intressen i nato, d v s främst i Usa, 
att stabilisera situationen genom en snabb 
och kraftfull militär konsolidering i regionen. 
omvänt skulle ryssland ha starka intres-
sen av att tidigt blockera natos möjligheter. 
Existensen av en betydande egen svensk 
förmåga skulle reducera behovet av mycket 
tidiga natoförstärkningar på svenskt ter-
ritorium. Under en uppväxande kris skulle 
svenskt försvar därigenom kunna få en vital 
krisstabi li serande och upptrappningsdäm-
pande roll.

oavsett om sverige fortsatt står utanför 
nato eller är medlem är det alltså ett vitalt 
svenskt intresse att vi nationellt besitter en 
sådan initial förmåga att sverige kan blockera 
eventuella tidiga ryska operationer syftande 
till att snabbt ställa nato inför fullbordat 
faktum. att Usa uppfattar situationens allvar 
understryks inte minst av det stora intresse 
som demonstrerats under det senaste året för 
att på olika sätt stärka försvarssamarbetet 
med sverige.

Svensk krigsavhållande 
förmåga – vad behövs och 
vad kan åstadkommas?
småstaten sverige kan aldrig försvara sig 
helt på egen hand mot ett kärnvapenförsett 
ryssland som är berett att utnyttja alla medel 
för att nå sina mål. den svenska säkerheten 
vilar på existensen av en bredare regional 
maktbalans och på att ett isolerat angrepp 
mot sverige inte är tänkbart.

så var det under det kalla kriget och så 
är det idag. Under det kalla kriget var hu-
vuddelen av Warszawapaktens stridskrafter 
i Europa hårt bundna av den permanenta 
konfrontationen med nato i centraleuropa. 
Enbart i Östtyskland hade sovjetunionen 
då ett tjugotal divisioner i ständig hög be-
redskap. den sovjetiska handlingsfriheten i 
Östersjöriktningen var därigenom begränsad 
i det kalla krigets Europa var kopplingen 
mellan Östersjöområdet och den samlade 
balansen i Europa därför omedelbar och 
odiskutabel.

Ett svenskt konventionellt försvar var me-
ningsfullt, därför att det bidrog till att göra 
ett konventionellt krig i Europa osannolikt. 
det var starkt förenklat innebörden av den 
så kallade marginaldoktrinen. den inrymde 
även en begränsad kärnvapendimension. 
det svenska totalförsvaret skulle även ha 
en sådan förmåga att motstå en begränsad 
kärnvapeninsats att sverige inte bidrog till 
att sänka kärnvapentröskeln i Europa. skulle 
ett krig i Europa ändå uppstå och eskalera 
till kärnvapen nivå betraktades det svenska 
försvaret avhållande roll vara överspelad 
och försvarets uppgift var i så fall att bidra 
till samhällets överlevnad.

idag råder i ett antal väsentliga avseen-
den helt annorlunda förutsättningar. den 
militärstra tegiska balans i Europa som var 
marginaldoktrinens förutsättning är borta. 
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de ryska militära handlingsmöjligheterna 
i norra Europa är av detta skäl och med 
stöd av den militärtekniska utvecklingen 
långt mycket större än då. till detta kom-
mer att det svenska försvarets förmåga har 
kraftigt reducerats, liksom att sårbarheten i 
det svenska samhället är dramatiskt mycket 
större.

Idag finns inga förutsättningar för småsta-
ten sverige att upprätthålla en självständig 
krigsav hållande förmåga mot ett ryskt an-
grep. svensk försvarsdoktrin måste liksom 
under det kalla kriget bygga på ett begrän-
sat avskräckningskoncept, men idag måste 
ambitionen i första hand vara att kunna 
bidra till en trovärdig sammanhållen natio-
nell, regional och transatlantisk avhållande 
förmåga som får ryssland att avstå från att 
försöka utnyttja militär aggression för att nå 
politiska mål i Östersjöregionen.

avskräckning är ingen exakt vetenskap 
utan de bedömningar vi kan göra har stora 
osäker heter. centralt i sammanhanget är att 
vad som ytterst konstituerar en avhållande 
förmåga avgörs i varken stockholm, Bryssel 
eller Washington, utan i Moskva.

Många parametrar spelar in som faktisk 
förmåga, trovärdighet, riskbenägenhet och 
tillgäng liga handlingsalternativ för att nämna 
några. En trovärdig avhållande tröskel be-
höver byggas underifrån och hänga ihop 
utan luckor.

hur hög behöver då den nationella trös-
keln vara?

suveränitetshävdande förmåga i fred och 
kris utgör en bottenplatta. det ställer redan i 
kris betydande krav. Uthållighetsdimensionen 
kan snabbt bli krävande och måste hela tiden 
balanseras mot behovet att upprätthålla en 
gard om krisen skulle övergå i direkt aggres-
sion. dagens svenska försvar är utformat 
för att kunna hantera fredstida uppgifter. 
Uthålligheten i en längre kris är begränsad 
och blir än mer begränsad om en direkt 

tröskel mot angrepp samtidigt ska kunna 
upprätthållas.

En första kritisk tröskel passeras om en 
kränkande makt motsätter sig svensk av-
visning. svensk nationell förmåga behöver 
med betydande råge kunna hantera en sådan 
situation. Beredskapen att om så krävs an-
vända militärt våld för att hävda nationell 
suveränitet behöver ständigt tydliggöras 
och underbyggas av trovärdig förmåga att 
hantera ytterligare upptrappning.

natolandet norges perspektiv på vilken 
nationell förmåga som krävs på högre ni-
våer är tänkvärt. norge betonar behovet av 
att upprätthålla en så hög egen tröskel, att 
Moskva aldrig ska kunna tro att det finns 
utrymme för en begränsad aggression som 
är för stor för norge, men för liten för att 
nato som helhet omedelbart ska engageras. 
att stärka trovärdigheten i natos samlade 
avskräckning är alltså centralt även för ett 
natoland.

sverige behöver tänka i motsvarande banor. 
En aggression mot sverige ska aldrig kunna 
isoleras. Ytterst är det nu liksom tidigare 
natos samlade tröskel som är helt avgörande. 
småstaten sveriges avskräckning måste ha 
ett nära sammanhang med den samlade re-
gionala, europeiska och transatlantiska av-
skräckningen. sveriges nationella förmåga 
behöver vara så hög att ett angrepp riktat 
mot sverige med stor sannolikhet bara blir 
tänkbart inom ramen för ett mer omfattande 
angrepp i regionen.

denna förmåga kan åstadkommas ge-
nom att sverige i alla lägen trovärdigt kan 
tillfoga en angripare strategiskt kännbara 
förluster, genom genomtänkta bidrag till 
en sammanhängande regional tröskel och 
trovärdigt snabbt kan ta emot förstärkningar 
som stärker den samlade avhållande trös-
kelförmågan.

En angripares initiala kraftsamlingsmöj-
ligheter gör att sveriges avhållande tröskel 
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idag inte bara kan bygga på reaktiv defen-
siv förmåga riktad mot angriparens direkta 
aggression (”deterrence by denial”). den 
behöver också innehålla en rejäl offensiv 
komponent, som snabbt kan hota för en 
angripare väsentliga intressen på ett mycket 
bredare sätt i tid och rum (”deterrence by 
punishment”). legitimiteten i ett offensivt 
svenskt militärt agerande måste dock i alla 
lägen vara glasklar. sverige kan aldrig agera 
offensivt innan ett angrepp är ett faktum.

svensk reaktiv defensiv tröskelförmåga 
behöver vara minst så hög att sverige över 
hela territoriet kan möta en aggression med 
tydligt militärt motstånd. En primär upp-
gift med den reaktiva defensiva tröskeln är 
därvid att ge legitimitet och trovärdighet åt 
de bredare offensiva insatserna riktade mot 
särskilt viktiga mål.

den strategiska svenska tröskelförmågan 
enligt ovan måste kunna motstå ett över-
raskande och kraftsamlat första slag mot 
det militära försvaret och mot samhället. 
Politisk och militär ledning, strategiska mili-
tära förmågor samt inte minst möjligheterna 
att snabbt ta emot effektivt stöd utifrån be-
höver kunna ges trovärdigt skydd. samhället 
behöver ha en grund läggande robusthet som 
garanterar befolkningens överlevnad trots 
mycket svåra störningar av den vitala in-
frastrukturen.

Operativ inriktning – vad ska 
det svenska försvaret kunna?
vad som nedan anförs ska hela tiden ses 
i perspektivet av att målet med sveriges 
alla försvarsansträngningar är att verka 
krigsavhållande. En utbruten storkonflikt 
i Östersjö regionen vore en obeskrivbar ka-
tastrof för alla länder i området, alltså även 
för sverige.

Det finns givetvis ett nära samband mel-
lan vår försvarsförmåga i händelse av en 

konflikt och vår förmåga att avhålla från 
angrepp som gör att olika angreppsscenarier 
behöver diskuteras. detta får dock aldrig 
undanskymma att det yttersta målet är att 
undvika krig, inte att kunna utkämpa ett 
försvarskrig. svensk förmåga att hantera 
ett angrepp måste som ett minimum vara så 
stor att en svensk statsledning kan stå emot 
hot om angrepp i fred och kris. det ställer 
krav på såväl militär förmåga som förmåga 
att hantera konsekvenser av riktade angrepp 
mot vitala samhällsfunktioner.

konceptet vilar på tre ben, ett nationellt, 
ett regionalt och ett transatlantiskt. det na-
tionella är det vi har full kontroll över medan 
de båda andra kan påverkas men aldrig 
kontrolleras. vad som här beskrivs är det 
nationella benet, d v s de åtgärder vi själva 
vidtar för att stärka den nationella grund-
tröskeln mot väpnad aggression.

det är dock ett nationellt ben som även 
innefattar nationella åtgärder som stärker 
koppling arna till de båda övriga benen.

det senare kan ske genom olika fredstida 
gränsöverskridande samarbeten som bidrar 
till att försvåra rysslands möjligheter att 
överblicka de fortsatta konsekvenserna av 
en begränsad aggression mot något enstaka 
land i regionen. det kan vidare ske genom 
nationella förbe redelser för att vi snabbt ska 
kunna ta emot stöd i olika former utifrån i 
en kris. det innefattar värdlandsstöd, men 
också all fredstida interoperabilitetsstärkande 
verksamhet, som är en nödvändig förutsätt-
ning för effektiv operativ samverkan i en kris 
eller i en konflikt.

Ytterligare en viktig del bör särskilt no-
teras. i snäv mening är det knappast så att 
ett litet land som sverige, om det angri-
pits av en stormakt, skulle ha anledning 
att förvänta sig att det kan uppnå fördelar 
genom en upptrappning av konfliktnivån. 
likafullt är det så, som tidigare framhållits, 
att sveriges avhållande förmåga ytterst vilar 
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på att den potentielle angripande stormak-
ten, ryssland, inte kan bortse från risken att 
konflikten utvidgas. Det finns inte ens för ett 
natoland någon automatik som garanterar 
ett omedelbart militärt ingripande utifrån. 
Än mindre finns detta för ett land som inte 
är medlem av nato.

den norske tidigare försvarschefen sverre 
diesen har pedagogiskt och kärnfullt beskri-
vit implikationerna för natolandet norge 
så här: ”Norge måste tillse att det inte finns 
något tomrum mellan vad som är för stort för 
norge och vad som är för litet för nato”.

Implikationerna är flera. Det enskilda lan-
det behöver en nationell förmåga att hantera 
mindre kriser och incidenter. det ligger i 
varken det lilla landets eller omvärldens in-
tresse att onödigt vis trappa upp en konflikt 
som bör kunna lösas lokalt. Samtidigt finns 
uppenbarligen farliga gråzoner som det lilla 
landet så långt möjligt vill eliminera. Ett sätt 
att göra detta är att förfoga över egna medel 
som vid behov skulle kunna utnyttjas för att 
trappa upp en konflikt så att en storskalig 
involvering av nato och Usa ter sig san-
nolik. avskräckningens trovär dighet avgörs 
återigen ytterst inte i stockholm, Bryssel el-
ler Washington utan i Moskva. för sverige 
liksom för natolandet norge är det där-
för viktigt att även förfoga över nationella 
medel som efter ett ryskt angrepp kan hota 
för ryssland viktiga mål på stor bredd i 
tid och rum. svår förut sägbarhet har alltså 
en viktig roll i det lilla landets avhållande 
tröskelförmåga.

detta försvarskoncept är alltså utformat 
utifrån en svensk operativ inriktning som 
syftar till att bidra till högsta möjliga tröskel 
mot rysk militär maktutövning och aggres-
sion i vår del av Europa.

det svenska försvaret ska i fredstid ha 
förmåga att följa och tolka omvärldsutveck-
lingen och att följsamt anpassa beredskap 
och insatser till situationen. det ska vidare 

ha förmåga att upptäcka och på ett situa-
tions- och resursanpassat sätt motverka så-
väl oavsiktliga som avsiktliga kränkningar. 
kränkningar kan aldrig accepteras och be-
höver därmed kunna bestridas.

sådan förmåga ska kunna upprätthål-
las under lång tid och ska i kris också på 
ett situations anpassat sätt kunna höjas och 
upprätthållas på en hög nivå i tid och rum 
utan att detta väsentligt påverkar den tröskel-
förmåga som enligt nedan ska upprätthållas 
mot väpnat angrepp i olika former

sveriges försvarsplanering ska utgå från 
att det inte är sannolikt att sverige kan agera 
pro aktivt med vapenmakt mot en hotande 
stormakt utanför svenskt territorium innan 
en otvetydig aggression mot sverige föreligger. 
Under en upptrappad kris ska sverige kunna 
upprätthålla en tydlig defensiv tröskelförmå-
ga i alla strategiskt viktiga delar av sverige; 
en förmåga som gör att en ryssland aldrig 
kan räkna med att kunna ta kontroll över 
eller utnyttja en del av svenskt territorium 
utan öppen/flagrant och därmed otvetydig 
militär aggression

sverige ska kunna utnyttja väpnat våld 
mot angriparens stridskrafter liksom andra 
strategiskt viktiga resurser utanför svenskt 
territorium omedelbart efter det att väpnad 
aggression på svenskt territorium otvetydigt 
konstaterats. sverige ska ha stridsmedel som 
kan verka mot en angripare på stor bredd 
i tid och rum.

svenskt väpnat våld kan däremot, in-
nan ett angrepp konstaterats och en angri-
pare identifierats, normalt bara insättas för 
att hävda svenskt territorium eller för att 
skydda svenska stridskrafter, installationer 
och resurser i övrigt på svenskt territorium. 
självförsvar på internationellt vatten res-
pektive internationellt luftrum ska utövas 
med stor försiktighet så länge ett angrepp 
inte konstaterats. huvudprincipen är att 
sverige aldrig kommer att skjuta först mot 
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mål utanför territoriet (innebär att bered-
skapen att ta en första förlust (= inte låta sig 
provoceras) är en viktig del av vår initiala 
avhållande tröskel).

försvarsplaneringen ska alltså utgå från 
att svensk militär motverkan initialt sker 
reaktivt mot mål på svenskt territorium. 
det svenska försvaret ska ha en tydlig och 
robust förmåga att med kort förberedelse-
tid verka mot en landstigande, luftlandsät-
tande eller flygbekämpande angripare i alla 
strategiskt intressanta områden av svenskt 
territorium.

sverige ska ha stridskrafter som med kort 
reaktionstid kan hota en angripares inle-
dande styrke tillväxt/landsättning av trupp 
med fartyg i hamnar eller med landande 
flyg. Långräck viddiga precisionsvapen ska 
med mycket kort insatstid kunna sättas in 
mot utpekade mål över hela sveriges yta. 
specialutbildade lokala hemvärnssoldater al-
ternativt snabbrörliga special förbandsenheter 
ska kunna bidra till effektiv ledning och 
målutpekning. förr hade vi ett väl utbyggt 
lokalt försvar, vilket snabbt kunde säkra en 
tröskelförmåga i alla delar landet. den för-
mågan är till stor del borta, och uppgiften 
behöver nu lösas med en förmåga baserad 
på långräckviddiga bekämpningssystem där 
räckviddens främsta roll är att ge en extrem 
rörlighet.

i den situation som nu råder i Europa har 
ett antal viktiga konflikttrösklar passerats 
såväl politiskt som militärt. ryssland har 
i handling visat att man i strid med fn-
stadgan och i strid med tidigare erkända 
principer för europeisk säkerhet, är berett 
att använda betydande militärt våld mot 
andra stater för att säkra viktiga intressen. 
genom en lång serie stora övningar har man 
höjt beredskapen vid sina väpnade styrkor 
så att omfattande angrepps operationer kan 
igångsättas utan stora röjande förberedelser. 
den vapenteknologiska utveck lingen inne-

bär också att den ryska förmågan att över-
raskande precisionsbekämpa fasta mål från 
stora avstånd nu är betydande.

det innebär sammantaget att svensk ope-
rativ planering och ett relevant försvarskon-
cept nu ska utgå från att förvarningstiden 
inför en angreppshotande situation kan vara 
mycket kort (enstaka dagar). det innebär 
att konceptet måste ha en hög inneboende 
beredskap och skyddsnivå.

det svenska försvaret ska därutöver ha 
en robust förmåga att omedelbart efter det 
att öppen aggression mot svenskt territo-
rium konstaterats verka mot en angripares 
mest känsliga resurser och funktioner på 
stor bredd.

försvaret ska därför upprätthålla en direkt 
gripbar nationell förmåga vad gäller de mest 
kvalificerade bekämpningssystemen. Det bör 
därutöver ha en förmåga att omedelbart, d v s 
utan fördröjande specialanpassning, nyttig-
göra tillförsel av kompletteringar utifrån. 
Försvars maktens mest kvalificerade plattfor-
mar (Jas, ubåtar, luftvärn, långräckviddiga 
robotsystem mot mark och sjömål) behöver 
alltså vara förberedda för att vi ska kunna 
använda kvalificerade vapensystem, som 
snabbt kan tillföras från våra grannländer 
eller från Usa.

hushållning med vår begränsade kvali-
ficerade insatsförmåga i fred och kris är ett 
måste. kritiska resurser måste ges skydd och 
kunna utnyttjas återhållsamt. det innebär 
bland annat att den territoriella integritets-
hävdande verksamheten så långt möjligt ska 
ske i former som inte sliter ner den skarpa 
insatsförmågan mot en väpnad aggression.

konceptet kan enklast karakteriseras som 
ett a2/ad-koncept som knyter an till de 
idéer om ett mer personalsnålt och teknik-
intensivt försvarskoncept (nBf) som formu-
lerades för femton år sedan. i ett politiskt 
klimat som kom att prioritera avveckling 
framför utveckling och fredstida verksamhet 
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framför nationell operativ förmåga ledde 
konceptet fel.

när den nuvarande insatsorganisationen 
med begränsade personella resurser ska om-
formas till ett försvar med robustkrigsav-
hållande tröskelförmåga finns inget rimligt 
alternativ till att utnyttja modern teknik 
maximalt. det måste hela tiden bibehålla fo-
kus på robusthet mot storskalig störning och 
bekämpning. fredstida kostnadseffektivitet 
är inte en användbar grund för utveckling 
av ett robust tröskelförsvar.

En dimension som kräver särskild han-
tering är strukturens egen robusthet. i ett 
läge där samhällets grundfunktioner kan 
förväntas bli extremt belastade finns knap-
past något utrymme för det militära försva-
ret att luta sig mot samhällets resurser. det 
militära försvaret behöver alltså planera 
för att hantera flertalet kritiska funktioner 
autonomt.

Avvägningen mellan kort och 
lång sikt 
startpunkten för ett förändrat försvarskon-
cept definieras av läget hösten 2016. det 
innebär en lång rad besvärande restriktio-
ner för vad som är möjligt. Personalen är 
därvid den absolut hårdaste restriktionen. 
högre beredskap kräver mer personal. nya 
förband kräver mer personal. sist men inte 
minst, mer personal kräver mer utbildning 
som i sin tur kräver mer personal.

ny materiel och mer materiel tar tid att få 
fram. tidsförhållandena varierar beroende 
på vad vi talar om men handlar för mer 
komplexa system om flera år. Komplettering 
med vapen som redan finns i vår arsenal kan 
gå långt fortare beroende på produktions-
kapacitet hos tillver karen och hur långt bak 
i beställningskön vårt försvar står.

den restriktion som vi oftast talar om, 
anslagsnivå, är en restriktion som vi med 

politisk vilja kan befria oss över en natt. 
försvarets andel av BnP är så låg att den i 
realiteten skulle kunna ändras i en takt som 
under ett antal år vida överstiger möjlighe-
terna att effektivt använda högre anslag. 
Jag har i mitt förslag till försvarskoncept 
i realiteten bortsett från anslagsnivån som 
en bindande restriktion. Min grundansats 
är att anslaget till försvaret – militärt och 
civilt – kommer att ökas i snabb takt under 
de kommande tio åren. Naturligtvis finns 
det gränser, men en successiv återgång till 
den nivå som rådde under det kalla krigets 
sista år, d v s omkring 2,5 procent av BnP, 
framstår i ljuset av degens säkerhetspolitiska 
läge som en högst rimlig riktpunkt. det för-
utsätter naturligtvis att det finns ett hållbart 
koncept som grund för resursanspråken. att 
öka anslaget är inget självändamål, det är 
försvarets förmåga att leverera ökad säkerhet 
som är avgörande.

tvåprocentsmålet är överenskommet av 
alla nato-stater i Wales 2014 och bekräftades 
senast i juli i år vid toppmötet i Warszawa. 
trycket från Usa på Europas länder att 
de ska leva upp till sina gjorda åtaganden 
kommer att vara starkt. det innebär att 
försvarsanslaget i alla natos medlemsstater 
senast 2024 ska ha nått upp till två procent 
av respektive stats BnP. om det fram till 
nu har funnits en tendens att bortse från 
allvaret i denna utfästelse, så bör den tyske 
förbundskanslern angela Merkels tydliga 
markering av att tyskland avser att uppfylla 
sitt åtagande bidra till ett uppvaknande. att 
sverige kommer att ha något utrymme för 
en ”free ride” under det övriga Europas nivå 
framstår som uteslutet. snarare kommer 
sverige utanför alliansen att behöva stärka 
sin trovärdighet genom en satsning som lig-
ger över det europeiska genomsnittet.

sveriges nuvarande försvar är en freds-
anpassad struktur utformad för en situation 
utan större operativa hot än kränkningar 
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och lokala incidenter och med internatio-
nella uppgifter av en självvald omfattning 
som dimensionerande uppgift. sverige har 
missat eller snararare underlåtit att utnyttja 
tillgänglig tid för anpassning, vilket gör att 
dagens situation svårligen kan beskrivas som 
annat än ett nationellt nödläge som kräver 
en extraordinär kraftansträngning.

vägen framåt är en dubbelstrategi med 
en kortsiktig och en långsiktig del, vilket är 
nytt för svensk försvarspolitik och försvars-
planering. i ett läge där vi har stora omedel-
bara svagheter som kräver en snabb läsning 
är det inte möjligt att bara sätta förmågan 
2030 i fokus. sverige behöver, nu, samti-
digt lösa akuta problem med öronmärkta 
resursförstärkningar och ta sig an den mer 
långsiktiga utvecklingen. att täppa igen de 
omedelbara behoven måste göras med kort-
siktiga tillskott som inte med någon auto-
matik förutsätter att budgeten långsiktigt 
höjs i motsvarande grad.

slutsatsen är att de kortsiktiga förstärk-
ningar av förmåga och beredskap som är 
möjliga skyndsamt måste göras och att dessa 
därför i dagsläget vid resurskonflikter ska ges 
prioritet framför långsiktiga förstärkningar. 
Under en första omställningstid kommer en 
rad provisoriska lösningar att behöva utnytt-
jas som sedan efterhand kan konsolideras.

Perspektivet bryter därmed mot etable-
rade svenska principer för försvarsplanering, 
vilka allt sedan det andra världskriget slut 
tagit sin utgångspunkt i att försvarets ska 
byggas genom successiva steg med sikte på 
långsiktig förmåga.

Dagens dåliga läge kräver flexibel im-
provisation jämsides med en hållbar lång-
siktig grundidé. Möjligheter som efterhand 
identifieras ska utnyttjas även om de kräver 
resurstillskott som inte kan tas inom ram. 
försvarsbudgeten bör alltså inte betraktas 
som långsiktigt given, utan måste kunna 
variera över tiden. finland erbjuder många 

bra exempel. Den målmedvetna finska prag-
matismen har gett imponerande resultat inom 
ramen för ett försvarsanslag som i absoluta 
termer bara är två tredjedelar (värnplik-
tens dolda kostnad dock ej inräknad) av 
sveriges,

det försvarskoncept 2017-030 som här 
konkretiseras utgår från en grundidé som 
ligger långt bortom vad nuvarande struktur 
kan förverkliga. ledstjärnan är att snabbt 
täppa till en del uppenbara svagheter och att 
tillföra dagens förband en del riktigt vassa 
system som selektivt och snabbt ökar den 
initiala förmågan i särskilt viktiga delar av 
den nuvarande strukturen. samtidigt ska 
grunden läggas för en långsiktig förstärkning 
som ger uthållighet. så långt möjligt ska det 
senare ske genom åtgärder som inte reducerar 
förmåga och beredskap i närtid.

Struktur 2020–2025
ambitionen de närmaste åren bör vara att 
selektivt stärka den nuvarande strukturen 
med syfte att dels skapa en tydlig och tro-
värdig initial tröskelförmåga i alla potenti-
ellt utsatta områden på svenskt territorium, 
dels säkerställa en robust förmåga som kan 
hota vitala angriparmål på stor bredd i tid 
och rum.

väpnad aggression mot svenskt territorium 
ska överallt och omedelbart kunna mötas 
med kraftfull väpnad motverkan. ambitionen 
behöver som lägst sättas till att kunna tvinga 
fram en initial angriparinsats som är tydligt 
identifierbar och som med stor sannolikhet 
kan bedömas legitimera och leda till ome-
delbara svenska militära insatser även mot 
mål utanför svenskt territorium.

grundnivån att övervaka och hävda ter-
ritoriell integritet i fred tillgodoses i allt vä-
sentligt i tillräcklig utsträckning av dagens 
försvar. Prioritet i närtid bör därför läggas 
på tröskelför mågor enligt ovan och på skydd 
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av ledning, strategiska förmågor samt möj-
ligheter att ta emot förstärkningar utifrån. 
En kvalificerad och väl skyddad underrät-
telse- och ledningsfunktion intar en särställ-
ning. därtill bör uthålligheten vad gäller 
upprätthållande av territoriell övervakning 
stärkas så att uppgiften kan lösas jämsides 
med tröskeluppgiften i en långvarig kris.

därutöver behöver skyddet av den poli-
tiska ledningen prioriteras och samhällets 
robusthet stärkas så att det inte framstår 
som möjligt att med en liten insats sätta vare 
sig den politiska ledningens eller samhällets 
mest vitala funktioner ur spel. cyberhotet 
ingår som en viktig del av det breda hot mot 
vitala samhällsfunktioner och mot försvaret. 
försvaret antas under perioden fram till 2025 
med hög prioritet utveckla en aktiv egen 
förmåga som kan utnyttjas för att degradera 
en angripares cyberberoende system.

vad kan då realistiskt åstadkommas nu 
och under de närmaste åren?

inom ramen för den existerande struktu-
ren bör några viktiga steg omgående kunna 
tas.

det markbaserade luftförsvaret, de två 
luftvärnsbataljonerna, bör tillföras de mest 
kvalificerade långräckviddiga system som går 
att snabbanskaffa. leasing bör övervägas 
som övergångsmodell för att i närtid stärka 
förmågan. Det finns inget bärande motiv för 
att sverige med sin höga tekniska kompetens 
och med tillgång till västs teknologi ska ha 
luftvärns system med sämre prestanda än 
ryssland. Målet under perioden bör vara 
att lägga grunden till en svensk a2/ad-
förmåga på högsta nivå som sedan successivt 
kan förstärkas och vidareutvecklas. (Patriot, 
nasaMs och rb 23 är näraliggande ex-
empel på system som snabbt borde kunna 
integreras i de nuvarande luftvärnsbataljo-
nerna). Målet bör vara att de förband som 
nu finns så snabbt som det går ska kunna 
ges största möjliga initialeffekt.

Utbildningskapaciteten bör flerdubblas 
med sikte på att steg för steg tredubbla an-
talet förband fram till 2025. Ett par nya 
utbildningsplattformar bör tillskapas med ut-
gångspunkt i tydliga operativa prioriteringar 
(skulle t ex kunna vara västra götaland och 
stockholmsområdet). luftvärnsfunktionen 
bör inledningsvis kunna tillföras personal, 
dels från den rimligtvis rätt betydande re-
serven av dem som under senare år avveck-
lats, dels genom omfördelning från andra 
arméförband).

flygstridskrafternas har en central plats i 
dagens struktur och deras fulla potential mås-
te kunna tillvaratas. det kräver ökad tillgäng-
lighet, ett långt mer robust krigsbassystem 
samt modernast möjliga vapensystem även 
mot mark- och sjömål. flygstridskrafternas 
utgör tillsammans med ubåtarna förmågor 
vilkas strategiska roll måste säkerställas. En 
viss del av Jas 39c-systemet bör snabbast 
möjligt ges förmåga att bära precisions-
vapen med mycket lång räckvidd, helst av 
samma typ som utnyttjas av våra grann-
länder finland, Polen och norge (JassM 
resp. JsM). Ett antal sådana system bör 
anskaffas snarast.

när Jas 39E börjar tillföras kan de ef-
terhand överta de strategiska uppgifterna, 
medan Jas 39c kvarstår för att uthålligt 
kunna lösa de territoriella övervakningsupp-
gifterna i kris och jämsides med luftvärnet 
stärka luftförsvarströskeln. Jas 39c bör 
vidmakthållas så länge systemet tekniskt-
taktiskt är effektivt. En successiv utbyggnad 
av flygstridskrafterna förutsätts ske i takt 
med att Jas 39E införs och jämsides med 
den utbyggnad av baskapaciteten som under 
alla förhållanden är operativt motiverad. 
Utbyggnaden av bassystemet bör ske på ett 
sätt som underlättar operativ samverkan 
med finland och norge.

förtida avveckling av Jas 39c för att 
marginellt förbilliga produktionen av Jas 
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39E är av naturliga skäl inte förenligt med 
ett koncept som prioriterar stärkt tröskel-
förmåga i närtid.

rb15-systemets fulla potential kan och 
bör utnyttjas genom att försvaret nu i snab-
bast möjliga takt tillförs den mest moderna 
versionen. försvarsindustrins, d v s saabs, 
kapacitet är en strategisk faktor och bör 
nu utnyttjas effektivt (ett av motiven för att 
vidmakthålla en hög industriell kapacitet).

Ubåtsfunktionens roll är strategisk och 
vidareutvecklas. de nya ubåtarna bör ges 
kapacitet att bära långräckviddiga robotar 
för specialinsats mot utvalda mark/sjömål. 
Minst en ubåt hålls permanent i full be-
redskap till sjöss. skydd av övriga ges hög 
prioritet. ingen avveckling under perioden. 
tillgänglighet ges hög prioritet genom bland 
annat ett ökat antal besättningar.

de ytgående marinförbandens främsta 
uppgifter är i fred och kris. kvantiteten är 
begränsad, och de åtgärder som kan vidtas 
för att öka utnyttjandet (exempelvis genom 
utökat antal besättningar) av den knappa 
resursen bör tillvaratas. inga korvetter som 
kan lösa freds- och kristida övervaknings-
uppgifter bör avvecklas under perioden.

Markbaserade rb15-förband, efter modell 
av tidigare kustrobotförband, bör snabbt or-
ganiseras. På kort sikt bör verkansdelarna av 
förbandet prioriteras och ses som ett av flera 
ben i en operativt sammanhållen strategisk 
fjärrbekämpningsfunktion (kanske efter mo-
dell av den särskilda attackeskader E1 som 
en gång fanns direkt under ÖB; ”E1/nBf”). 
Möjligheten att snabbt utveckla en version 
mot markmål bör omgående prövas.

Amfibiebataljonens kapacitet att ta på sig 
utvalda specialförbandsuppgifter (ledning/
målutpekning för fjärrbekämpningsfunk-
tionen) liksom att bemanna eldenheter ut-
nyttjas maximalt.

artilleriförbandens fulla potential behöver 
tas i anspråk. inriktning bör vara mot utökad 

(fördubblad) artillerinumerär inom perioden 
i den takt det är möjligt. långräckviddiga 
system av motsvarande typ som finland ny-
ligen anskaffat/beställt (Mlrs med mycket 
lång räckvidd) bör anskaffas och inlednings-
vis integreras i de existerande bataljonerna. 
gruppering, skydd och beredskap bör medge 
att en angripare hotas av omedelbar bekämp-
ning vid alla strategiskt viktiga infallsportar. 
archer kompletterar.

hemvärn/nationella skyddsstyrkor har 
tillsammans med specialförband en vital 
initial tröskelroll som komplement till de 
olika långräckviddiga precisionsbekämp-
ningssystemen. tillsammans utgör de det 
moderna territorialförsvaret. nuvarande 
hemvärn torde kvantitativt vara fullt tillräck-
ligt för att lösa denna uppgift, men behöver 
kvalitativt uppgraderas för att när det gäl-
ler lokal målinvisning motsvara enheter ur 
specialförbanden.

de fåtaliga skyttebataljonernas uppgifter 
har här inte närmare preciserats bl a därför 
att de är den komponent författaren vet minst 
om hur den avses användas (kvantitet liksom 
utformning har till stor del bestämts utifrån 
internationella krishanteringsuppgifter). Jag 
ser framför mig en hård prioritering till skydd 
av den politiska ledningen/stockholm samt 
till skydd av ett fåtal strategiskt viktiga mot-
tagningsområden för att kunna ta emot stöd 
utifrån. synergier bör eftersträvas mellan 
gruppering av skytteförband, strategiskt vik-
tig bekämpningskapacitet (”E1 ny”), luftvärn 
och mottagningsområden för stöd utifrån 
(pekar mot västra götaland). En utökning 
kan bli aktuell när pliktsystemets produktion 
kommit igång på allvar, men inledningsvis 
prioriteras i detta koncept luftvärn, artilleri, 
flygbaser och specialförband före skytteför-
banden. innebär också att omfördelning vid 
behov kan övervägas från skytteförband 
till de förra.
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hemvärnets övriga viktiga skyddsuppgif-
ter kopplat till kritiska samhällsfunktioner 
ställer krav på en större kvantitet förband. 
Personalförsörjningen av hemvärnet/natio-
nella skyddsstyrkor är en viktig del av ett 
framtida pliktbaserat system.

Struktur 2030
Målet till 2030 är att en a2/ad-struktur 
då har etablerats och långsiktigt konsoli-
derats, utifrån den inledningsvis improvi-
serade inriktningen ovan för perioden fram 
till 2025.

svenska överväganden under 1990-talets 
sista år inför den stora försvarsomläggningen 
vid sekelskiftet erbjuder en rimlig långsik-
tig strukturell utgångspunkt i stort. det är 
senaste gången som försvarets struktur ut-
formades utifrån en mer krävande natio-
nell försvarsuppgift och analysen gjordes 
då utifrån målet att ge en personalmässigt 
starkt krympt försvarsmakt maximal för-
måga genom en framtidsinriktad och teknik-
intensiv nBf-inriktning. den då beslutade 
inriktningen beskrev en insatsorganisation, 
vilken var ungefär dubbelt så stor som den 
nuvarande. Pliktsystemet förutsattes produ-
cera minst 15 000 soldater årligen bland an-
nat för att försörja en betydande territoriell 
förbandsvolym (nationella skyddsstyrkor 
och hemvärn).

det viktigaste innehållet såsom det be-
skrivs i Prop 1999/2000:30 (det nya för-
svaret).

16 mekaniserade bataljoner
1 luftburen bataljon
2 jägarbataljoner
4 stadsskyttebataljoner
4 artilleribataljoner
4 luftvärnsbataljoner
5 ubåtar
12 ytstridsfartyg

3 amfibiebataljoner
8 stridsflygdivisioner med 200 strids-
flygplan
8 flygbasbataljoner
2 helikopterbataljoner

nationella skyddsstyrkor omfattande bland 
annat 12 markstridsbataljoner och hem-
värn

hur den samlade framtida organisatio-
nen av stridande markförband mer exakt 
ska utformas och hur den ska avvägas be-
höver närmare analyseras och har ett nära 
samband med ett framtida förändrat per-
sonalförsörjningssystem. det koncept som 
här presenteras diskuterar inte närmare det 
totala kvantitativa omfånget av de stridande 
bataljonerna eller de nationella skyddsstyr-
korna/hemvärnet.

strukturen bör liksom föreslogs år 2000 
ta viss höjd för en fortsatt förstärkning/ut-
veckling efter 2030.

i korthet beskrivs här ett koncept som 
strukturmässigt ligger nära den-nBf-struktur 
som beskrevs 2000, dock med ett väsentligt 
starkare fokus på dels markbaserat luftför-
svar, dels markbaserade långräckviddiga 
bekämpningssystem mot mark- och sjömål. 
huruvida bataljonsformat då är en lämplig 
organisatorisk ram låter jag vara osagt. det 
väsentliga är att systemen är system av system 
infogade i en där eldenheter av olika slag 
och ledning som alla är sammankopplade 
i ett nätverk med flexibel och redundant 
ledning.

ledningsmässigt handlar det vad gäller 
luftförsvaret om att allt områdestäckande 
luftförsvar (luftvärn och jaktflyg) 2030 är 
infogat i ett par luftförsvarsektorer (norr och 
söder) som i sin tur är väl infogade i regionens 
(=omgivande länders) samlade luftförsvar. 
alla eldgivande enheter har tillgång till det 
samlade sensorsystemets information vilket 
möjliggör att eldenheternas eldöppnande 
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normalt kan ske med ett minimum av egen 
röjande målspaning. 

fjärrbekämpningsfunktionen mot mark-
och sjömål är ledningsmässigt organiserad på 
likartat sätt som luftförsvaret och möjliggör 
sammanhållen ledning av all fjärrbekämp-
ning mot såväl mål på svenskt mark- och 
sjöterritorium som utanför detta (”artilleri”, 
sjömåls bekämpande system till lands och till 
sjöss samt flygburna vapensystem).  2030 är 
systemet i sin helhet på plats och i relevanta 
delar sammankopplat med omgivande län-
ders system. systemets eldenheter är skyd-
dade genom stor spridning och kan med kort 
förberedelsetid verka mot utpekade mål i 
stora delar av sverige söder om gävle.

flygstridskrafterna omfattar samtliga de 
Jas 39c och Jas 39d som fortfarande har 
flygtid kvar samt de tillförda JAS 39E. Jas 
39E:s strategiska roll för bekämpning av 
kvalificerade mål i luften, på marken och på 
sjön har konsoliderats i ett robust bassystem 
med skyddat geografiskt läge och väl integre-
rat med det markbaserade luftförsvaret. En 
viss del av systemet är i normalgruppering 
placerad i norge och finland (motsvarande 
gäller åt andra hållet).

svenska Jas 39E förutsätts 2030 kunna 
utnyttja samma kvalificerade vapen som 
norska f35 och finska efterföljare till F18. 
samarbetet har drivits långt. tillförsel av yt-
terligare Jas 39E bör prövas utgående ifrån 
de samlade behoven inom luftförsvars- och 
fjärrbekämpnings funk tionerna liksom ba-
serad på övrig utveckling av flygande platt-
formar. Ett alternativ med en begränsad 
kompletterande svensk komponent av f35 
bör ingå som ett alternativ.

Finlands flyglösning efter F18 förutsätts 
oberoende av flygplanval ha utformats för 
att utnyttja möjligheter till effektivt operativt 
stöd från sverige och norge (gruppering med 
bättre skydd). i en variant av konceptet har 
norge, finland och sverige alla utformat 

sina flygstridskrafter med en kombination 
av både Jas 39E och f35 (men varierade 
tyngdpunkter) vilket ger möjligheter till be-
tydande tröskelsynergier.

flygstridskrafternas bekämpnings och 
underrättelseroll är 2030 ledningsmässigt 
helt integrerad med den ovan beskrivna be-
kämpningsfunktionen. luftförsvarsrollen är 
ledningsmässigt integrerad med det markba-
serade områdestäckande luftförsvaret.

Ubåtsfunktionen har i kraft av sin möjlig-
het till skydd 2030 en vital roll i den strate-
giska bekämpningsfunktion som har uppgif-
ter utanför svenskt territorium. Åtminstone 
de under 2020 talet tillförda ubåtarna har 
möjligheter att utnyttja långräckviddiga ro-
botar av motsvarande typ som systemen hos 
ubåtarna från de nato-länder som normalt 
uppträder i Östersjön. Polens nya ubåtar 
avses få sådan kapacitet, men det är högst 
rimligt att även de tyska innan 2030 kom-
mer att ges motsvarande kapacitet).

specialförbandens uppgift har ytterligare 
vuxit väsentligt i betydelse och numerär och 
förutsätts 2030 inkludera även en del plikt-
personal med elitjägarutbildning.

inriktningen mot 2030 bör vara en väl kon-
soliderad struktur av nBf-modell som dock 
mer tydligt än i förslaget 2000 inriktas mot 
de krigsavhållande dimensioner som tidigare 
beskrivits och som innebär att sveriges a2/
ad-förmåga prioriteras som ett led i kon-
solidering av den samlade krigsavhållande 
tröskeln i hela Östersjöregionen.

Luftförsvaret (luftvärn och flygstrids-
krafter) leds 2030 som en väl sammanhål-
len nationell funktion stödd på en avance-
rad och robust nationell ledningsfunktion. 
ledningssystemet och då inte minst sen-
sorsystemet har högsta modernitet och ger 
de enskilda eldenheterna stora möjligheter 
att verka utan att i förväg själva exponeras. 
systemet har utformats så att det kan fungera 
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regionalt, nationellt och integrerat tillsam-
mans med grannländernas luftförsvar.

artillerifunktionen ingår i en nationellt 
sammanhållen fjärrbekämpningsfunktion 
som kan utnyttjas för både bekämpning 
av mål på och utanför svenskt territorium. 
samtliga eldenheter kan verka individuellt 
med stöd av det nationella ledningssyste-
met.

samarbetet mellan staterna i regionen 
har utvecklats långt och samspelet mellan 

staternas avhållande tröskelförmågor har 
förstärkts genom ömsesidiga avtal om per-
manent placering av materiel på varandras 
territorier och genom samordnad anskaff-
ning och utnyttjande av strategiskt viktiga 
vapensystem. Enhetlighet eftersträvas för att 
underlätta utbyte och lån.

författaren är civilingenjör, f d ämnesråd 
och ledamot av kkrva.
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den rikssvenske diplomaten dag sebas-
tian ahlander har ett starkt engagemang för 
länderna kring finska viken. han har studerat 
i finland, det var han som upprättade den 
första utländska representationen i Estland 
efter 1940. han var den ende utländske 
representanten vid Estlands självständig-
hetsförklaring 1991.

nu fortsätter han sitt engagemang med 
en stor biografi över Finlands störste son. 
Med en träffande formulering kallar han 
Mannerheim ”finlands enda trumfkort”. 
Mannerheim uttryckte det inte själv på det 
sättet, men han visste att det var så. Under 
fortsättningskrigets första framgångsrika år 
uppsöktes han av den svenske socialdemokra-
tiske politikern torsten nothin, då överståt-
hållare i stockholm. Utanför Mannerheims 
arbetsrum var stämningen hög, men när 
dörren stängts om den svenske gästen visade 
marskalken sin oro och frågade: ”har det 
någonsin tidigare i världshistorien hänt att 
samme man tre gånger kallats att rädda sitt 
fosterland?”

det var långtifrån självklart att det skulle 
bli så med Mannerheim. han blev relegerad 
från kadettskolan fredrikshamn p g a upp-
repade disciplinbrott, ville gå till sjöss men 
bestämde sig i stället för att söka in vid den 

berömda nikolajevska kavalleriskolan i s:t 
Petersburg. här gick han ut med utmärkta 
betyg, blev officer i Chevaliergardet och 
gifte sig med en rik rysk generalsdotter. han 
levde nu flera år i maktens närhet. Han fick 
uppleva hur stormaktspolitik fungerar, än 
mer sedan han blivit hovstallmästare.

Sedan hans hustru övergett honom fick 
han kejsarens uppdrag att genomföra en 
forskningsresa längs rysslands gräns mot 
kina. själv har han kallat dessa år de mest 
betydelsefulla i livet. Här fick han ensam 
fatta beslut, som var avgörande för fram-
gång och överlevnad. han blev finlands och 
rysslands motsvarighet till sven hedin. Efter 
återkomsten utnämndes han till chef för ett 
ulanregemente i Polen. Under första världs-
kriget förde han befäl över en rysk armékår 
på den rumänska fronten, det högsta befäl 
någon samtida finsk officer haft. Han bar 
hela livet sina ryska utmärkelser, och i hans 
hem står ännu tsar nikolaj ii:s signerade 
porträtt. för Mannerheim var trohetseden 
till kejsaren tungt vägande.

Efter finlands självständighetsförklaring 
återvände han till helsingfors. Med sig hade 
han erfarenheter han var ensam om: djupa 
inblickar i storpolitiken, befäl över stora 
förband i krig samt de ensamma åren med 

Finlands trumfkort – Mannerheim
av Christian Braw
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Gustaf Mannerheim
författare:
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förlag:
Historiska media 2016
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forskningsresans totala ansvar och ständiga 
fara. I Helsingfors fick han uppgiften att 
organisera det värnlösa finlands försvar. 
vad som fanns att tillgå var närmast ett 
folkuppbåd, skyddskåren, samt ett tusen-
tal unga män, som tjänstgjort i den tyska 
armén, Jägarna. hos ingen av grupperna 
hade Mannerheim en given auktoritet. här 
fick han utveckla sin förmåga att förhandla. 
särskilt svårartat var det med jägarna. de 
leddes av en finsk officer, som varit i rysk 
tjänst men i fångenskapen övergått till tys-
karna. Ur Mannerheims synpunkt hade denne 
brutit sin trohetsed. Men med Mannerheims 
starka vilja blev det ändå en segrande armé 
av dessa disparata enheter.

När den finska regeringen efter befrielsen 
beslöt att 1918 sluta förbund med tyskland 
var Mannerheim inte underrättad. Med sin 
strategiska insikt visste han att tyskland var 
på väg att förlora världskriget. när han vid 
ett regeringssammanträde fick kunskap om 
beslutet, reste han sig med orden: ”Jag har 
skapat en armé, som inte fanns. Jag har befriat 
fosterlandet. Jag avser inte att ställa mig under 
befäl av en tysk general. farväl, mina herrar!” 
sedan lämnade han finland. snart inträf-
fade vad han förutsett: tyskland begärde 
vapenstillestånd. det anseende Mannerheim 
redan nu åtnjöt bidrog till att han i Paris 
kunde verka för de allierades erkännande av 
finlands självständighet. när han återvände 
till finland blev han riksföreståndare. På 
kajen hälsades han välkommen hem av en 
regeringschef i skyddskårsuniform.

dag sebastian ahlander ägnar ett särskilt 
intresse åt förhandlingsspelet kring inled-

ningen av vinterkriget. här förordade Man-
nerheim starkt eftergifter mot sovjet för att 
vinna tid. han gjorde det i medvetande om 
de väldiga bristerna i finlands försvar. bl a 
saknades gevär till 80 000 man. Under intryck 
av de baltiska staternas dystra öde valde re-
geringen en annan linje och när kriget bröt 
ut ställde sig Mannerheim lojalt i ledningen. 
som soldat var han makthavarnas tjänare, 
även om han tidigare varit riksföreståndare. 
lika lojal var han under fortsättningskriget. 
den oerhörda auktoritet han åtnjöt i hela 
världen gör det lätt att glömma att det hela 
tiden var den demokratiskt valda regeringen, 
som fattade de avgörande besluten. att dessa 
ofta var dåligt underbyggda ändrar inte saken. 
En annan faktor var att Mannerheim endast 
kunde fatta strategiska beslut på grundval 
av det underrättelseunderlag han fick. Här 
visar ahlander att bl a general aino medvetet 
undanhöll underrättelser om den sovjetiska 
kraftsamlingen på karelska näset 1944.

det ryska storanfallet nådde inte sitt mål 
– Helsingfors – och efter de finska avvärj-
ningssegrarna valdes Mannerheim till pre-
sident av en enhällig riksdag. han blev nu 
den som skulle föra finland ut ur kriget. En 
fjärde gång kallades samme man att rädda 
sitt fosterland.

norden har haft två stora statsmän på 
internationell nivå: axel oxenstierna och 
gus taf Mannerheim. frågan är om inte Man-
nerheim är den större av dem.

recensenten är präst i svenska kyrkan.
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ett nytt norskt säkerhetspolitiskt prakt-
verk utkom förra året vilket bygger på för-
fattarens omfattande avhandling från 2015. 
för säkerhets skull har synstnes lagt till 
tre nyskrivna kapitel. det är en 506 sidor 
och 19 kapitel lång analytisk framställning 
av utvecklingen av den militära säkerhets-
tjänsten från krigsslutet till 2002, då den 
uppgick i den nya myndigheten nasjonal 
sikkerhetsmyndighet (nsM) och forsvarets 
sikkerhetsavdeling. tack vare synstnes bok 
får den sista av norges tre ”hemliga tjäns-
ter” – den militära underrättelsetjänsten, 
den civila säkerhetstjänsten (säkerhetspoli-
sen) och den militära säkerhetstjänsten – sin 
historia skriven.

Den innerste sirkel är ett mycket gediget 
arbete som bygger på omfattande arkivstu-
dier av primärkällor. författaren har haft 
fullständig tillgång till den militära säker-
hetstjänstens hemliga arkiv, något som är 
helt unikt, och kompletterat med källmaterial 
från andra delar av statsförvaltningen och 
nato. Manuskriptet har sekretessgranskats 
av forsvarsdepartementet och godkänts för 
publicering utan ändringar.

synstnes bok utgör en fascinerande berät-
telse om nyetableringen och organiseringen 
av den militära säkerhetstjänsten efter kri-

get. förutom de institutionella ramarna får 
vi detaljerad inblick i kärnverksamheten; 
bevarandet av norska och allierade militära 
hemligheter. i det arbetet ingick personkon-
troll, kryptologi, chifferanalys, kartkontroll, 
fotoförbud, avlyssning och mycket annat.

det är inte möjligt att på ett litet utrymme 
göra denna bok rättvisa, men några smak-
bitar, som också har bäring på sverige, kan 
ges. då den militära säkerhetstjänsten lyftes 
ut ur underrättelseavdelningen i den nor-
ska försvarsstaben och blev den nybildade 
sikkerhetsstaben år 1965 var det en slutpunkt 
i en lång process. försvarschefen (1964–
1972) folke hauger Johannesen ansåg att 
underrättelsechefen (1946–1966) vilhelm 
Evang hade skaffat sig så mycket makt att 
han och hans organisation blev en stat i sta-
ten som levde sitt eget liv och prioriterade 
underrättelsetjänst på bekostnad av säker-
hetstjänst. Evangs organisation uppgick till 
800 tjänster och var därmed långt större 
än resten av forsvarsstaben i övrigt och 
dessutom fungerade samarbetet med säker-
hetspolisen dåligt. synstnes nämner också 
Wennerströmaffären, som demonstrerade 
en sviktande svensk säkehetsapparat, som 
tilläggsfaktor till uppdelningen av under-

Praktverk om norsk underrättelsetjänst
av Magnus Petersson

titel:
Den innerste sirkel: Den militære  
sikkerhetstjenesten 1945–2002
författare:
Hans Morten Synstnes
förlag:
Dreyers forlag, Oslo 2016
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rättelse- och säkerhetstjänsten och de facto 
stärkandet av säkerhetstjänsten.

En annan beröringspunkt med sverige 
var utvecklingen av den norska kryptolo-
gin. Mycket av det som skedde på chiffer-
fältet i norge under mellankrigstiden hade 
varit ”en etterlikgning av svensk praksis”. 
Efter kriget fortsatte samarbetet med ökad 
intensitet. synstnes skriver att samarbetet 
med sverige var ”langt viktigare enn med 
storbritannia”:

flere ansatte ved chifferavdelingen dro 
utover på 1950-tallet på jevnlige besøk hos 
svenskene i försvarets radioanstalt, med 
påfølgende gjennvisitter. svenskene mottok 
for øvrig beslaglagt tysk sambandsutstyr fra 
bade norge och danmark (s 157).

vidare ingicks ett avtal med fra år 1946 
beträffande signalunderrättelser, och när den 
norska underrättelsestjänsten etablerade sam-
arbetsordningar med amerikanska national 
security agency (nsa) var en förutsättning 
från norsk sida att Norge fick upprätthålla 
underrättelse- och säkerhetssamarbete med 
sverige. Mot slutet av 1940-talet etablerades 
ett militärt chiffersamband mellan norge och 
sverige, och den norska chifferavdelingen 

”sørget for både instrukser og nykkelmateriell 
till det den betegnet som et ‘rent krigssam-
band’” (s 159).

Ett tredje exempel på det nära samarbe-
tet mellan länderna var att sverige i vissa 
fall fick köpa norsk kryptoutrustning som 
vanligtvis var förbehållen natoländer. På 
1970talet fick Sverige – efter ett person-
ligt ingripande av statsminister thorbjörn 
fälldin – tillgång till sådan utrustning som 
en del av ett nyetablerat beredskapssamband 
mellan de skandinaviska utrikesdepartemen-
ten. händelsen är redan känd genom Mikael 

holmströms bok Den dolda alliansen, men 
synstnes kastar ytterligare ljus över den. 
sambandet skulle vara ett led i hanteringen 
av allt i från terroraktioner till säkerhetspo-
litiska kriser. den norska sikkerhetsstaben 
stod för produktion och fördelning av nycklar 
till sambandsförbindelsen mellan de skan-
dinaviska huvudstäderna.

för övrigt lyfter synstnes fram exporten 
av norskproducerade kryptolösningar till 
nato och dess medlemmar under perioden 
från 1950 och helt fram till 2002 som ”en 
bemerkelssverdig industriell suksess” (s 404). 
orsaken till denna anmärkningsvärda suc-
céhistoria finner han i det han kallar för en 

”militærindustriell symbiose”: de centrala 
militära säkerhetstjänsternas samarbete med 
universitetsmiljöer och industrin, som är ett 
genomgående tema i boken.

synstnes bok utör en mycket rik kunskaps-
källa inte bara till den som är intresserad av 
militär underrättelse- och säkerhetstjänst, ut-
an också för alla som har ett bredare intresse 
för organisationsutveckling, civil-militära 
relationer och säkerhetspolitik. den militära 
säkerhetstjänstens utveckling sätts hela tiden 
in i en bredare kontext, och tack vare det 
blir ett tema som med nödvändighet måste 
innehålla en rad tekniska detaljer både be-
gripligt och intressant. Boken är dessutom 
mycket påkostad och rikt illustrerad, vilket 
höjer läsvärdet. Bland annat finns en bild 
från 1977 på nämnde fälldin tillsammans 
med sin norske kollega odvar nordli på 
taket till den norska statsrådsberedningen. 
det är bara att gratulera författaren till en 
exceptionell prestation. något liknande ar-
bete finns, mig veterligen, inte.

recensenten är professor och tjänstgör vid 
institutet för försvarsstudier i norge.
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starka varningssignaler hördes redan 
efter rysslands krig i georgien men noterades 
inte. Ledarna i de flesta länderna i Europa, 
de baltiska och polska undantagna, lät sig 
inte rubbas. till slut har dock insikten om det 
starkt försämrade säkerhetspolitiska läget i 
vårt närområde sjunkit in hos beslutsfattarna. 
Men resursinsatser för att åtgärda bristerna 
är alltjämt impopulära.

”krig och sådant som har med krig att göra 
väcker anstöt i vårt serviceinriktade över-
flödssamhälle”, skrev Svenska Akademiens 
tidigare ständiga sekreterare horace Engdahl 
i sin senaste bok. ”i sverige har vi bestämt 
oss för att väpnade konflikter utgör ett pas-
serat stadium i mänsklighetens utveckling. 
tyvärr har inte alla folk nått fram till denna 
berömvärda slutsats”, fortsatte han.

särskilt ryssland har inte tagit till sig 
dessa behjärtansvärda uppfattningar. i stäl-
let trimmas och mobiliseras det ryska civila 
samhällets olika sektorer för krig. redan 
2005 ansåg dåvarande försvarsministern 
sergej ivanov att ryssland var i krig. den 
ryska synen på krig skiljer sig från vår. 
Befolkningsskyddsövningar som berört tio-
tals miljoner medborgare har genomförts och 
planer för brödransonering har uppgjorts.

ryska folket ska fås att tro att natos an-
grepp är nära förestående trots att det bara 
är några få bataljoner, främst amerikanska, 
som utplacerats i Baltikum som en solida-
ritetsgest och som militär snubbeltråd. de 
ryska övningarna som ofta hållits överras-
kande, har under de senaste åren haft helt 
andra dimensioner. rysslands huvudövning 
i år Zapad-2017 (väst-2017), verkar bli 
något spektakulärt.

flera dylika övningar har dessutom tagit 
nato med överraskning. så skedde vid en 
övning i kaliningrad i december 2014 men 
också i mars 2015 då inemot 33 000 man 
sattes in i en s k beredskapskontroll. scenariot 
för den övningen var en respons på en revolt 
av Maidan-typ i Moskva och innehöll snabbt 
bemäktigande av bl a norra norge, Åland, 
gotland och Bornholm. att öarna i Östersjön 
dras in i storpolitiken på detta sätt väcker 
naturligtvis oro och debatt. rysk kontroll 
här skulle i ett slag omöjliggöra västliga 
undsättningsoperationer, hävdas det.

det svenska beslutet att inte bevilja 
gazprom möjlighet att etablera sig på gotland 
skedde utifrån primärt försvarspolitiska skäl. 
försvarsminister hultqvist sa i offentligheten 
att de lokala beslutsfattarna på ön fick delvis 

Realism om krig i Sverige
av Stefan Forss

titel:
Bricka i ett stort spel – När kriget kom till Gotland,
författare:
Björn Anderson och Tommy Jeppsson
förlag:
Kungliga Krigsvetenskapsakademien och  
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB), 2016



n r 1 JanUari/Mars 2017

188

sekretessbelagda föredragningar och att det 
förändrade deras syn på frågan.

kung krigsvetenskapsakademien (kkrva) 
har länge legat på framkanten i analyser 
som berör sveriges säkerhet, vårt närom-
råde och särskilt Baltikum. sannolikt har 
de svenska beslutsfattarna vid avgörandet 
om nord stream 2 även bekantat sig med 
krigsvetenskapsakademiens böcker. den 
första i raden var Till bröders hjälp (red 
Bo hugemark) som utkom 2011 och som 
målade upp ett brett perspektiv i uppsatser 
av en lång rad bemärkta skribenter.

två år senare utkom överstelöjtnanten 
och akademiledamoten Johan Wiktorins 
eminenta lilla bok Korridoren till Kaliningrad 
som lättfattligt beskriver ett plausibelt sce-
nario med upptrappad militär aktivitet i 
Östersjöområdet och dess konsekvenser för 
sverige. verkligheten har redan i alltför hög 
grad överträffat fiktionen för att det ska 
kännas betryggande. Boken visade hur illa 
rustat och sårbart sverige är i en eskalerande 
krissituation. om krigshotet är överhängande 
är det svårt, för att inte säga omöjligt för en 
militärt svag nation att hävda sin suveränitet 
utan potentiellt dramatiska eftergifter även 
på nivåer under regelrätt krig.

krigsvetenskapsakademien höll 2015 ett 
strategiskt-operativt spel för att utröna vad 
sverige i närtid skulle förmå i händelse av 
en militär konflikt i vårt närområde. Med 
impulser från detta spel skrev generalmajor 
Björn anderson och överstelöjtnant tommy 
Jeppsson, båda akademiledamöter, sin ange-
lägna bok, Bricka i stort spel – När kriget 
kom till Gotland.

det är en roman med stora pedagogiska 
förtjänster. omvärldsbeskrivningen håller 

hög nivå. författarna pekar på hur svårt 
det är för fredsstörda, okunniga politiska 
beslutsfattare att vakna till insikt om farorna. 
förnekelse blir en naturlig ryggmärgsreaktion. 
Med den följer en tröghet och oförmåga att 
reagera snabbt och resolut på en hänsynslös 
motståndares plötsligt iscensatta drag och 
manövrer. det står sverige dyrt.

för svenska militärer är allt detta ytterst 
traumatiskt, eftersom man för inte så länge 
sen hade ett formidabelt nationellt försvar. 
författarnas kritik mot den förda försvars-
politiken är berättigat hård.

i efterordet redogör författarna för sina 
motiv för boken. att tänka i scenarier och 
att beskriva vad som skulle kunna hända är 
ytterst viktigt, fastän just det scenario som 
boken hanterar måhända inte ser verklighe-
tens ljus. att studera och öva på scenarier är 
ändå betydelsefullt eftersom det skapar en 
mental beredskap att tackla problemen.

”En avgörande pusselbit är övningar. från 
högsta till lägsta nivå. det börjar med en re-
gering som frekvent tar sig tid att förbereda 
sig för, ja just det, kriget.” Övningar där in-
teraktionen mellan den högsta statsmakten, 
försvarsledningen och det civila försvaret 
skapar arbetsformer, rutiner och beslutspro-
cesser som är grunden för att samhället ska 
kunna fungera under kaotiska förhållanden. 
kloka rekommendationer.

kungliga krigsvetenskapsakademien utför 
ett folkbildningsarbete på hög nivå. Bricka i 
stort spel – När kriget kom till Gotland kan 
varmt rekommenderas.

recensenten är professor och kallad ledamot 
av kkrva. 
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titel:
Frederick the Great. King of Prussia
författare:
Tim Blanning
förlag:
Penguin Books, Great Britain 2016

han ärvde splittrad småstat med magra jordar. 
när han dog ett knappt halvsekel senare var 
Preussen en av Europas och världens stor-
makter, militärt, kulturellt och ekonomiskt. 
han var lika hemma på slagfältet som i 
musiksalongen, men sitt välde hade fredrik 
den store roffat åt sig med vapenmakt. han 
utmanade Österrike, frankrike, ryssland, 
sverige och det heliga romerska riket (ett 
dåtida samvälde), och när det såg illa ut 
räddades han snarare av att en av krigen 
utsliten kvintett inte kunde hålla ihop än 
av en rysk kejsarinnas död.

Denna hyllade biografi, skriven av en 
brittisk historiker, tecknar en komplext sam-
mansatt människa, en upplyst autokrat och 
inspirerande okuvlig ledare av arméer som 
han stampade fram efter varje nederlag. 
Modern forskning bekräftar inte bilden av 
brutalt hunsade soldater, många av dem 
drevs av heder, kåranda, yrkesstolthet, pro-
testantism och patriotism.

de var inte oövervinnerliga. av sexton 
större fältslag förlorade Preussen jämnt 
hälften.

skulden var ofta fredriks egen, hans agg-
ressivitet parades inte med avvägd förmåga. 
Brodern heinrich, ingalunda hans nära vän, 
var en bättre taktiker. Man lär sig att den 
store kungen som general var medelmåttig 

men som krigsherre briljant. om inte, hade 
vi sluppit Preussens roll.

titel:
The Silk Roads. A New History of the 
World
författare:
Peter Frankopan
förlag:
Bloomsbury, London-Oxford-New York

-New Delhi-Sydney 2015, paperback 2016

kring världens centrum i hjärtat av asien 
kretsar denna underhållande bok. författaren 
tycker att det är hög tid att vi lämnar vanlig 
historieskrivning med Medelhavet som mitt-
punkt. det var längs handelsvägarna mellan 
kina och Persiska viken som civilisationen, 
ja mänskligheten föddes. Man bytte idéer, 
lärde sig och lånade av varandra, stimule-
rade framsteg inom filosofi, vetenskap och 
språk och i en högkulturell miljö föddes fem 
världsreligioner.

i vad en recensent har kallat för en galopp 
genom historien får läsaren följa alla de 
drivkrafter som har skapat ”silkesvägarna” 

– silke, imperiebyggen, olja, spannmål och 
maktrivalitet – alltsedan alexander den store. 
det var givet att denne vände sig österut, 
åt annat håll fanns ingenting som lockade. 
väst skulle dyka upp från bakvattnet långt 
senare genom upptäcktsfärder och rövar-
företag som skapade en ny mittpunkt av 
militär förmåga. detta i kombination med 
upplysning och ett ständigt upprepat våld – 
utan motstycke i öst.

västvärldens framfart ser ut att ha brutits 
efter irak och afghanistan och nu i Mellersta 
Östern. Ånyo knyts nätverk och kommu-

Litteraturöversikt
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nikationer, inte minst genom kinas ”one 
Belt, one road”. Med bokens ord, urgamla 
silkesvägar återställer asiens ryggrad.

titel:
The Habsburg Empire. A New History
författare:
Pieter M. Judson
förlag:
The Belknap Press of Howard University 
Press 2016

denna bok om det habsburgska väldet föl-
jer ingen kronologi. författaren vill berätta 
om något utöver mer eller mindre upplysta 
monarkers ambitioner och nästan heroiska 
försök att hålla ihop sitt verk. hans syfte 
är helt enkelt att revidera uppfattningen om 
Österrike-Ungern som ett hopplöst splittrat 
och fallfärdigt bygge, en tes som ymnigt före-
kommit särskilt i raden av böcker om första 
världskriget och framför allt dess utbrott.

Man får i ett mer positivt perspektiv se 
invånare som livligt deltog i det begynnande 
nittonhundratalets allmänna val och faktiskt 
trodde på sitt rike. kriget förstörde förvisso 
imperiet, men dess ledare hade under två-
hundra år lyckat bryta ned lokala hierarkier 
och skapa nya lojaliteter. Över språk- och 
religionsgränser lärde sig människor att det 
var till staten de kunde vända sig med sina 
bekymmer, inte till lokala adelsmän. vi kan 
tala om väldets brittsommar som en skym-
ningstid – men invånarna själva tycks inte 
ha sett det så.

och efteråt? länderna som skapades ur 
spillrorna fortsatte med strävan efter välfärd, 
allmän värnplikt och politiska relationer – 
det var vad det fallna imperiet hade inympat 
hos dem.

titel:
Waging Insurgent Warfare. Lessons
from the Vietcong to the Islamic State

författare:
Seth G Jones
förlag:
Oxford University Press, New York 2017

detta är en handbok om uppror och hur de 
ska bekämpas. grundmaterialet utgörs av 
de 181 fall världen över där människor åren 
1945–2015 tagit strid mot regeringsmakten. 
Långt fler har försökt men misslyckats. Che 
guevara efterföljare saknas inte, kruxet för 
dem är att finna ledsagare villiga att ta ris-
ker. drygt en tredjedel av alla resningar har 
lyckats respektive misslyckats, nära tredjede-
len – ett växande antal – har slutat oavgjort, 
visar framställningen.

Budskapen sprids via tryck, mun mot 
mun, video, radio och, förstås, alltmer so-
ciala medier.

taktiken kan rymma bakhåll, räder, sa-
botage, mord, stympningar och bomber. de 
upproriska har i princip som metoder valt 
mellan konventionellt krig (49 procent), ge-
rillakamp (69 procent) och vad som här be-
nämns ”bestraffning”, d v s våld mot fram-
för allt civila (36 procent) eller, vanligen, 
kombinerat dem.

Upprorens art aktualiserar numera väl 
kända grepp för att slå ned dem – främst 
att vinna och vänja befolkningen bort från 
dem. frågan är vilka som vill ta på sig upp-
giften. väst verkar ha fått nog. Men förfat-
taren, med hög befattning vid rand, är 
som amerikan säker: både uppror och deras 
bekämpning kommer att följa oss under 
överskådlig tid.

titel:
Dag Hammarskjöld. Att bära världen
författare:
Henrik Berggren
förlag:
Bokförlaget Max Ström 2016
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denna rikt illustrerade bok bär drag av 
en officiell biografi. Den inleds med för-
ord av direktören för dag hammarskjölds 
Minnesfond och avslutas med efterord av 
såväl Jan Eliasson i dennes fn-roll av vi-
ce generalsekreterare som Kofi Annan och 
Ban ki-moon. det betyder inte att henrik 
Berggren har skrivit en hagiografi, på nytt 
bekräftar han sin förmåga att som få bära 
vittnesbörd om den tid vi har bakom oss.

till grund ligger mycken forskning och 
inkännande läsning av den postum utgiv-
na Vägmärken som, med sin bekräftelse av 
hammarskjölds gudstro och sökande efter 
en mening med livet, snarast chockerade 
samtiden. Med sitt allvar, sin pliktkänsla 
och sina intellektuellt höga krav på omgiv-
ningen var hammarskjöld en ensam män-
niska. hans omdöme kunde klicka, som när 
han utsåg conor cruise o’Brien till fn:s 
man i katanga på grundval av dennes es-
säsamling om katolska författare, som han 
naturligtvis hade läst.

kraftfull och klartänkt fann han ändå i fn-
stadgan ett utrymme att – ofta i konflikt med 
stormakterna – verka för samfundets mindre 
länder; en möjlighet att tjäna mänskligheten 
som han tidigare tjänat sverige. kongo blev 
för svårt och hans öde, men som fn:s hög-
ste tjänsteman skapade dag hammarskjöld 
något för sina efterträdare att ständigt mäta 
sig mot.

titel:
Final Solution. The Fate of the Jews 
1933–49
författare:
David Cesarini
förlag:
Macmillan, London 2016

förintelsen ser vi som ett effektivt mass-
mördande i industriell skala. för den brit-
tiske forskaren david cesarini är begreppet 

missvisande. ”den slutliga lösningen” för 
Europas judenhet var, hävdar han, inte syste-
matisk, konsistent eller väl förberedd. hans 
uppfattning är att den var illa planerad, sak-
nade resurser där den genomfördes slarvigt 
och i vanvettig fart. Utlösningen vållades 
inte av tyskt kulturellt sammanbrott utan 
av det globala kriget.

i en massiv krönika, där offren men också 
förövarna kommer till tals, hävdas att för-
följelsen av judarna inte var något centralt 
mål för hitler. den var inte ofrånkomlig, 
och mycket gjordes improviserat, på lokala 
initiativ där rädsla och girighet var motiv 
vid sidan av antisemitism. Med intensiv om-
prövning vill författaren överbrygga ett gap 
mellan å ena sidan folkliga föreställningar, 
präglade av auschwitz, och å andra sidan 
modern forskning. ifrågasatt är t ex hans 
påstående att övergreppen i Wien mot ju-
darna vid tyskarnas intåg 1938 fungerade 
som ett laboratorium vars rön importerades 
tillbaka till tyskland.

Ett mästerverk, har det sagts om boken. 
andra bedömare imponeras av arbetet men 
värjer sig. skulle då cesarini ha kunnat hävda 
sig i en fortsatt debatt? det får vi inte veta. 
han dog 2015, femtioåtta år gammal, före 
bokens spridning.

titel:
2017 War with Russia. An Urgent 
Warning from Senior Military Command
författare:
Richard Shirreff
förlag:
Coronet, UK 2016

författaren är nyligen pensionerad från en 
toppbefattning som brittisk officer i Nato,

han är en av många yrkesmilitärer som 
börjat varna demokratierna i väst för Putins 
politik. kriget kan vara över oss, varför inte 
redan detta år.
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i boken kastar sig ryssland, pressat av 
sanktioner och låga oljepriser, över de tre 
baltiska staterna utan att nato kan göra nå-
got åt saken. vi får en mörk bild av politisk 
handlingsförlamning och brist på försvars-
förmåga, innan uppseende bakslag får nato 
att ta sig samman och utnyttja sina trots allt 
överlägsna resurser. avgörande blir om man 
med specialtrupper och cyberkrigföring kan 
ta kontrollen över rysk krigsledning, inklu-
sive kärnvapen, vända iskander-missilerna i 
kalingrad mot det ryska hjärtlandet och där-
med framtvinga rysk reträtt från Baltikum.

strategiska bedömningar varvas med de-
taljerade uppgifter om vapen och -system 
som hos guillous hamilton. notera: som 
partner till nato nämns sverige i förbigående 
tre gånger, gotland inte alls. så mycket för 
vår direkta betydelse – i en militärt teknisk 
natoanalys.

Tidigare förbigångna böcker:

Av Orlando Figes
Crimea, Penguin Books 2010

En lysande skildring av historiens första 
massmediekrig med religiösa motsättningar, 
heligt krig och russofobi.

Av Zara Steiner
The Lights that Failed, Oxford History of 
Modern Europe 2007
The Triumph of the Dark, Oxford 
University Press 2011

två band om mellankrigstiden i sådana ma-
gistrala synteser som knappast kommer att 
göras någon mer gång.

Av Stephen Kotkin
Stalin. Paradox of Power 1878–1928, 
Penguin 2014

Pulitzerfinalist 2014. det första av tre band 
i en omstridd biografi om diktatorn i rollen 
som intellektuell marxist.

Av John Merriman
Massacre. The Life and Death of the Paris 
Commune 1871, Yale University Press 
2014

En bok om ett inbördeskrigs fasor med den 
första kommunistiska klassrevolten krossad 
under militärt massmördande.

Böckerna är anmälda av olof santesson.
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vi gustaf adolph med Guds nåde, Sveriges, 
Götes och Vendes Konung, m m. Arfving till 
Danmark och Norrige, Hertig till Schleswig, 
Holstein, m m. 

Göre veterligt: att såsom Vi med mycket 
nöje inhämtat den berömliga omsorg, som 
det inrättade Svenska Krigsmanna Säll-
skapet föresatt sig att hafva ospard, till 
förbättrande och utvidgande af de till Krigs 
Vettenskapen hörande delar, hvarigenom så 
väl Krigsmän, hvilka dels grånat under vap-
nen, dels jemte dessa på stridens bana af ära 
och mandom sig utmärkt, som ock andre 
Embets- och Tjenstemän, kände för deras 
grundliga insigter, nu beflita sig, att under 
fredens lugn bidraga till allmänt väl; Alltså, 
och emedan Vi anse Oss böra ett så nyttigt 
och hedrande företag uppmuntra; ty vele 
Vi härmedelst icke allenast för Sällskapet 
betyga det nådiga välbehag, hvarmed Vi så-
dant upptagit, utan ock försäkra Sällskapet, 
att såsom dess Höge beskyddare, detsamma 
med Vårt nådiga hägn städse omfatta. Det 
alla som vederbör hafva sig hörsammeligen 
att efterrätta. Till yttermera visso hafve Vi 
detta med egen hand underskrifvit och med 
Vårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholms 
slott den 23 November 1796.
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