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även om namnet ”Sverige” inte återfunnits 
i skriftliga dokument äldre än 1384 (då sta-
vat Swerighe), så finns det goda skäl att tala 
om förekomsten av en svensk kungamakt i 
Svealand och Götaland redan under den ti-
diga medeltiden.1 Det skulle dock dröja fram 
till 1500-talet och Vasaättens hänsynslösa 
konsolidering av statsapparaten innan det 
blev tal om en svensk stat i modern bemär-
kelse.2 Även om de säkerhetsutmaningar 
som mötte medeltidens svenska kungar och 
herremän i många avseenden skiljer sig åt 
mot de som dagens politiska och militära 
beslutsfattare står inför, så finns det en dis-
tinkt röd tråd som löpt genom den svenska 
säkerhetspolitiken sedan Birger Jarls dagar, 

nämligen rikets förhållningssätt till sin pla-
cering vid Östersjöns västra strand. 

Utöver den centrala roll som Östersjö om-
rådet ännu idag spelar för Sveriges ekonomi 
(drygt 40 procent av den svenska impor-
ten och exporten 2018 gick till eller från 
Östersjöländer),3 så utgör området även en 
naturlig kontaktyta gentemot andra stater. 
Aktörer i regionen har kommit och gått ge-
nom historien, och Sverige har utkämpat en 
rad krig i området, av både offensiva och 
defensiva skäl. Det är knappast kontrover-
siellt att påstå att upprätthållandet av säker-
het och stabilitet i Östersjöområdet, vilket 
därigenom utgör en grund för ekonomiskt 
välstånd, politiskt samarbete, och fred, är 
ett vitalt intresse för staten Sverige. Det var 
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det redan under Gustav Vasas tid, och det 
är det ännu i det 21:a århundradet.

Efter det kalla krigets slut upplevde 
Östersjöområdet en period av stabilitet som 
saknar motstycke i historien. I och med 
Sovjetunionens sammanbrott försvann det 
tidigare hotet om en stormaktskonflikt i 
området, och de demokratiska staterna i 
regionen anpassade sig därefter. Sverige gick 
i spetsen för denna utveckling. 1900-talets 
invasionsförsvar genomgick en omfattande 
avveckling, ett slående exempel på detta är att 
antalet armébataljoner minskade från 84 till 
7 under perioden 1989–2009.4 Värnplikten 
lades ned, engagemanget i internationella 
fredsbevarande insatser utökades, och sä-
kerhetspolitiska samarbeten med EU och 
Nato fördjupades. 

Med detta som bakgrund kom den ryska 
invasionen av Ukraina 2014 som något av 
en kalldusch för många i det västliga säker-
hetspolitiska etablissemanget.5 Utvecklingen 
mot en fredligare värld, som många sett som 
oundviklig, fick ett abrupt slut. Ubåtsjakter i 
Stockholms skärgård6 och bevis på utbredda 
ryska påverkansoperationer7 har tjänat som 
återkommande påminnelser om att säkerhe-
ten i Östersjöområdet har försämrats dras-
tiskt de senaste åren. Detta har föranlett ett 
begynnande skifte i svensk säkerhetspolitik. 
Regeringen fattade beslut om att återaktivera 
värnplikten 2017,8 och försvarsberedningens 
slutrapport för inriktningen av det militära 
försvaret 2021–2025 föreslår utökade för-
bandsvolymer och materielinköp.9

Även om de åtgärder som vidtagits är 
välkomna steg i rätt riktning, så är de långt 
ifrån tillräckliga. Utöver detta så är det i 
dagsläget högst osäkert vilken inriktning som 
förespråkas av vår politiska ledning. Samtliga 
politiska partier saknar i dagsläget en tro-
värdig och koherent strategi för upprätt-
hållandet av säkerheten i Östersjöområdet, 
vilket i förlängningen riskerar att förstärka 

den osäkerhet som råder i regionen. Syftet 
med denna artikel är att diskutera just en 
sådan strategi. Med bakgrund i rådande sä-
kerhetsutmaningar måste vi våga tänka i nya 
banor, och framförallt inte tveka inför att 
agera kraftfullt och modigt för att säkerställa 
stabiliteten i vårt närområde. Detta innebär 
att vissa gamla sanningar måste omprövas. 
Om inte så riskerar vi att stå maktlösa inför 
utvecklingen i omvärlden, utan möjlighet att 
själva påverka vilken riktning vår säkerhet 
tar framöver. 

Artikeln är indelad i tre delar. I den första 
delen kommer strategi och militärmakt, två 
begrepp av central betydelse för alla mili-
tärstrategiska överväganden, att preciseras 
närmare. Syftet med denna del är att dels 
introducera strategi som koncept, dels att 
komplettera detta med en djupare diskus-
sion om dess militära aspekter. Den andra 
delen söker beskriva två av de mest kritiska 
säkerhetsutmaningarna som Sverige står in-
för idag, Rysslands aggressiva uppträdande 
i vårt närområde, samt USA:s tillbakagång 
på den globala arenan. Slutligen kommer 
den tredje och sista delen att presentera tre 
centrala inriktningar som bör vara vägle-
dande för svenska strategiska överväganden 
i närtid: en militärallians med Finland, en 
kraftigt utbyggd försvarsförmåga, samt en 
aktiv utrikespolitik. Sammantaget utgör dessa 
ett ramverk för en strategi som möjliggör en 
stabil säkerhetspolitik i Östersjöområdet, på 
svenska villkor, under en överskådlig framtid.

Militärstrategi – några 
grundpelare

Strategibegreppet

Begreppet strategi förekommer ofta i dag-
ligt språkbruk, och kan appliceras i så vitt 
skilda kontexter som partipolitik, idrott eller 
entreprenörskap. Uppenbarligen krävs en 
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specifik definition i syfte att klargöra vad vi 
egentligen menar när vi pratar om strategi. En 
sådan definition presenteras av Martin van 
Creveld (2014), som sammanfattar strategi 
som konsten att utöva en kamp där varje 
aktör försöker uppnå sina mål samtidigt som 
den gör vad den kan för att förvägra andra 
möjligheten att göra detsamma.10 Ur denna 
definition kan ett antal intressanta insikter 
dras. För det första så kan utövande av stra-
tegi anses utgöra en konst. Självfallet vägleds 
strategi av ett antal vetenskapliga principer, 
men den kreativa faktorn är minst lika vik-
tig. Man behöver endast se på titeln till ett 
av världshistoriens mest kända strategiska 
verk, Sun Tzus Art of War, för att inse att 
konsten är en grundläggande pelare i stra-
tegin.11 För det andra så utgör strategi en 
kamp av något slag. Denna kamp rör oftast 
grundläggande värden tätt knutna till sta-
tens överlevnad. Sun Tzu sammanfattar det 
med att ”military action […] is the ground 
of death and life, the path of survival and 
destruction, so it is imperative to examine 
it”.12 Slutligen följer av van Crevelds defini-
tion att strategi utövas mellan flera aktörer, 
som alla vill avgå med segern. I praktiken 
innebär detta att motståndarens handlingar 
blir svåra, om inte omöjliga, att förutse.13

Vidare kan strategirelaterade diskussio-
ner vägledas av ett antal kännetecken för 
strategibegreppet. 

Det första kännetecknet är att strategins 
essens är tidlös. Ett enormt antal texter rö-
rande strategikonsten har publicerats genom 
mänsklighetens historia, men trots detta lu-
tar vi oss fortfarande mot ett fåtal klassiska 
skrifter. Detta tyder på att många av de idéer 
som presenterades av bland andra Sun Tzu, 
Machiavelli och Clausewitz får anses vara 
giltiga än idag. 

Det andra kännetecknet är att strategi 
omfattar ett brett spektrum av handlingar 
och metoder. I den kamp mellan viljor som 

är strategins kärna, finns ett stort antal hand-
lingsalternativ tillgängliga. En god strateg 
bör dra nytta av detta spektrum, och hitta 
kreativa lösningar på de problem denne ställs 
inför. Machiavelli sammanfattar detta i sitt 
berömda citat om att en framgångsrik furste 

”måste […] vara räv för att känna till fällorna, 
och lejon för att skrämma bort vargarna”.14 
En strateg måste alltså kombinera styrka 
och list, det vill säga hela paletten av meto-
der denne har till sitt förfogande. Sun Tzu 
beskriver det som att ”There are only two 
kinds of charge in battle, the unorthodox 
surprise attack and the orthodox direct at-
tack, but variations of the unorthodox and 
the orthodox are endless”.15 På samma sätt 
som en musiker kan använda det högst be-
gränsade antalet toner i en skala för att skapa 
oändligt många melodier kan, och bör, en 
skicklig strateg nyttja kombinationer av de 
verktyg som är tillgängliga för att skapa en 
stor variation i de metoder som tillämpas.16

Det tredje kännetecknet är att strategi är 
kontextuellt. Även om strategins väsen kan 
anses vara oberoende av yttre omständigheter, 
så kommer strategins praktiska manifesta-
tioner ändå att påverkas av externa faktorer. 
Några vanligt förekommande kontexter som 
strategi utarbetas och utövas inom är poli-
tiska, sociokulturella, ekonomiska, teknolo-
giska, militära, geografiska och historiska.17 
Denna kombination av kontexter är unik för 
varje särskilt fall, och måste tas i beaktande 
vid strategiska överväganden.

Utöver detta kan ett par andra strategiska 
principer identifieras, som redogörs för utan 
inbördes ordning nedan:

Segerns betydelse 

Syftet med strategi bör vara att i slutändan gå 
segrande ur den pågående kampen. Strategins 
effektivitet bedöms med andra ord baserat 
på vilka resultat den uppnår.18 Att definitivt 



nr 2 april/juni 2020

56

fastställa vad som utgör seger kan i många fall 
vara förvillande svårt. Inte minst har 2000-ta-
lets konflikter i Afghanistan och Irak visat att 
total förintelse av motståndarens reguljära 
väpnade styrkor på intet sätt är att likställa 
med slutlig seger.19 För att återknyta till den 
inledande beskrivningen av upprätthållandet 
av säkerhet och stabilitet i Östersjöområdet 
som ett vitalt intresse för staten Sverige, kan 
detta ytterligare preciseras till en spetsigare 
definition av vad ”seger” skulle innebära för 
Sverige i den här kontexten – ett upprätthål-
lande av status quo i Östersjöområdet, där 
staters suveränitet respekteras och där den 
pågående konflikten mellan Ryssland och 
de demokratiska nationerna i området inte 
eskalerar till ett storskaligt reguljärt krig.

Ett par aspekter på denna segerdefinition 
är värda att lyfta. För det första ses Sverige 
redan vara i konflikt med Ryssland. Strategi 
handlar som bekant om att gå segrande ur en 
pågående kamp. Den föreslagna strategiska 
inriktning som presenteras i denna artikel ut-
gör därför inte en strategi för hur Sverige ska 
gå segrande ur ett reguljärt försvarskrig mot 
Ryssland, utan om hur militära maktmedel 
bör användas i den situation som råder här 
och nu för att säkerställa att den nuvarande 
konflikten inte eskalerar ytterligare. För det 
andra så är denna definition av seger på 
intet sätt uttömmande, och det finns stort 
utrymme för ytterligare nyanseringar och 
avgränsningar. Den får snarare ses som en 
inriktning för fortsatt strategisk diskussion.

Överraskning

En grundläggande förutsättning för att nå 
framgång på taktisk nivå är överraskning.20 
Överraskningens effekt är minst lika kraftig 
på strategisk nivå, även om den tar sig ett 
betydligt mer omfattande uttryck än vid ett 
eldöverfall mot en oskyddad logistikkonvoj. 
Strategisk överraskning uppnås enklast vid 

anfall. Japans angrepp mot Pearl Harbor 
och Tysklands invasion av Sovjetunionen 
under andra världskriget är båda belysande 
exempel på detta.21 Överraskning är dock 
i högsta grad möjligt att uppnå även vid 
defensiva strategier genom tillämpningen av 
oväntade metoder och reaktioner. Napoleons 
ord om att ”A general […] occupying a bad 
position, and surprised by a superior force, 
[…] supplies all deficiencies by his courage, 
and marches boldly to meet the attack” ekar 
än idag. Ett överraskande och offensivt mot-
drag kan snabbt återta initiativet vid en 
efterhandssituation.22

Militärmakt

Som antytts ovan är inriktningen för denna 
essä främst hur militära maktmedel kan 
tillämpas inom ramen för en övergripande 
strategi. Detta betyder självklart inte att 
andra maktmedel inte kan, eller bör, till-
lämpas för att uppnå Sveriges strategiska 
målsättningar. Militärstrategi utgör dock 
grunden för hur segern kan uppnås, och är 
den hårda kärna runt vilken ytterligare stra-
tegiska överväganden kan utarbetas. För att 
man ska kunna diskutera tillämpningen av 
militära maktmedel måste det först och främst 
klargöras vad makt är för något. Därefter 
kan vi fortsätta med att undersöka de mili-
tära aspekterna av makt.

Makt är ett fundamentalt omtvistat be-
grepp. Men även om ett antal olika nyanser 
och definitioner går att återfinna i begreppet, 
så kan ändå vissa underliggande element 
identifieras. Dahls (1957) klassiska defini-
tion av makt lyder att A har makt över B, 
om A kan få B att göra någonting som B 
annars inte hade gjort.23 Utan att ge oss in i 
en djupare diskussion kan vi för våra syften 
nöja oss där, och övergå till att titta på hur 
militära förmågor kan användas inom ramen 
för maktutövning. Ring (2017) konstaterar 



analys & perspektiv

57

efter en genomgång av aktuell forskning 
på området att militärmakt är ett versatilt 
verktyg som med fördel kan användas för 
politiska syften.24 

Fyra olika kategorier för användning av 
militära maktmedel identifieras. Militärmakt 
kan användas för att influera andra, i syfte 
att skapa legitimitet för den egna makten. 
Exempelvis kan svenska trupper användas 
vid deltagande i internationella insatser för 
att stärka vår trovärdighet i framtida sä-
kerhets- och försvarspolitiska samarbeten.25 
Vidare så kan militära maktmedel använ-
das för att stödja andra aktörer. Återigen 
kan svenskt deltagande vid internationella 
insatser ses som ett exempel på detta, där 
militära förmågor används för att stödja en 
viss stat eller ett visst system.26 Utöver detta 
så kan militärmakt användas för att tvinga 
en annan aktör att ändra sitt nuvarande el-
ler framtida beteende. 

Tvingande användning av militärmakt kan 
delas in i två delar. Tvångsmakt syftar till 
att med hot, eller användning av begränsat 
våld, tvinga en motståndare att avbryta en 
pågående aktivitet (eller att retirera från en 
redan genomförd handling).27 Den andra 
tvingande formen av militära maktmedel är 
avskräckning, som skiljer sig åt från tvångs-
makt då den istället söker uppnå ett passivt 
beteende hos motståndaren, och således 
förhindra ett framtida icke-önskvärt bete-
ende. Syftet med avskräckning är således att 
undvika att en kris uppstår genom att hota 
med sådana grova repressalier vid ett visst 
agerande att motståndaren hellre väljer pas-
sivitet. Det handlar alltså om att göra ett visst 
handlingsalternativ så kostsamt för motstån-
daren att denne inte bedömer det som värt 
den potentiella utdelningen.28 Avskräckning 
har under 1900-talet främst knutits till stor-
makternas hot om kärnvapenanvändning, 
men ligger även till grund för den svenska 
försvarsmaktens krigsavhållande uppdrag 

(vanligtvis benämnt tröskeleffekt).29 Slutligen 
så kan militärmakt användas för att besegra 
någon, en användning av våldsmakt som 
innebär ett omfattande och intensivt använ-
dande av militära maktmedel.30 Ett exempel 
på detta är en regelrätt invasion av en stat.

Omedelbara 
säkerhetsutmaningar

Den nyvakna björnen

Rysslands nygamla roll som kraftfull utma-
nare av den västerländska världsordningen 
blev slående uppenbar i och med invasio-
nen av Ukraina 2014. Detta var en del i 
en pågående trend av rysk interventionism. 
Georgien,31 Ukraina,32 Syrien33 och nu senast 
Libyen34 är alla exempel på detta. Från ett 
ryskt perspektiv finns en rad möjliga motiv 
för denna utveckling, präglade av både re-
alpolitik och personliga överväganden från 
Vladimir Putins sida.35 Ironiskt nog tycks en 
bidragande orsak till den västfientliga ryska 
världsbilden vara att man upplever sig vara 
under angrepp av västvärlden, och utsatt för 
påverkansförsök i syfte att omkullkasta den 
rådande regimen.36 Alldeles oavsett vilka 
drivkrafter som ligger bakom Rysslands 
agerande så kan det konstateras att hotet om 
rysk aggression är ständigt närvarande för 
Sverige och andra länder i Östersjöområdet. 
Försvarsberedningen har varit mycket tyd-
lig i sin rapport till regeringen, och skriver 
bland annat att ”Ryssland uppfattas av län-
der i närområdet som det största hotet mot 
regionens säkerhet”.37

Den motvilliga suveränen

Sedan det kalla krigets slut har USA varit 
ensam hegemon på den globala arenan, och 
därigenom stått som garant för den liberala 
världsordningen. Med en bitter eftersmak från 
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de kostsamma interventionerna i Afghanistan 
och Irak under 2000-talets början verkar 
dock USA:s vilja att utgöra världens polis-
styrka näst intill ha försvunnit. Den ameri-
kanska presidenten Donald Trump har på 
ett kraftfullt sätt tydliggjort sin avsikt att 
drastiskt minska amerikanska åtaganden på 
den globala arenan, för att istället tillämpa en 
utrikespolitik som sätter ”America First”.38 
Denna inriktning har fått tydliga konsekven-
ser världen över. USA har minskat sin militära 
närvaro i Mellanöstern39 och dragit sig ur 
internationella avtal,40 samtidigt som den 
amerikanska diplomatkåren allt mer hålls 
utanför viktiga beslut.41 

Mest oroväckande för svensk del är de 
implikationer denna globala amerikanska 
reträtt har för Nato. Givet den amerikanska 
ledningens minst sagt impulsiva inställning till 
sina allierade i Europa,42 och de tilltagande 
inre splittringarna i alliansen (främst efter 
Turkiets invasion av Syrien),43 finns det inga 
som helst garantier för att Nato kommer att 
fortsätta att utgöra en trovärdig garant för 
sina medlemmars säkerhet i framtiden. Trots 
detta förespråkar många svenska politiker 
idag ett svenskt medlemskap i Nato. Detta 
ligger dessvärre helt fel i tiden, och riskerar 
att göra oss beroende av en motvillig och 
svårförutsägbar stormakt. Att luta sig mot 
den amerikanska supermakten har länge 
framstått som en trygg säkerhetsstrategi. 
Det kommer det inte att vara i framtiden. 
Sverige måste hitta alternativa vägar, ensam 
och i samarbete med andra, för att motverka 
Rysslands aggressivitet i vårt närområde.

Nödvändiga strategiska 
förflyttningar
Med bakgrund i den säkerhetsutmaning 
som utgörs av Rysslands ökade interven-
tionism, förstärkt av USA:s tillbakagång på 
den globala arenan, är det uppenbart att en 

genomtänkt strategi krävs för att Sverige ska 
uppnå ett fördelaktigt resultat – den ”se-
ger” som avhandlades tidigare i denna essä. 
Med avstamp i tidigare förda diskussioner 
om strategibegreppet och militärmakt, kan 
några slutsatser kring en sådan strategi dras. 
För det första måste den vara avskräckande. 
Syftet måste vara att verka krigsavhållande, 
och därigenom att förhindra en eskalering 
av den nuvarande konflikten till ett stor-
skaligt reguljärt krig. För det andra så bör 
den vara överraskande i någon form. Med 
andra ord så bör den få vår motståndare ur 
balans genom ett oväntat agerande. Slutligen 
så måste den vara stödjande gentemot de 
vänligt sinnade staterna i vårt närområde. 
Det ligger i Sveriges intresse att nuvarande 
status quo i Östersjön upprätthålls, och en 
central del av detta är att de demokratiska 
nationerna i Östersjöområdet bibehåller sin 
suveränitet. Detta kommer vi inte att kunna 
uppnå genom neutralitet, vilket innebär att 
den militära alliansfriheten kommer att be-
höva överges. Med dessa överväganden som 
utgångspunkt föreslås nedan tre inriktningar 
som kan tjäna som grund för en långsiktig 
svensk strategi i Östersjöområdet.

Militärallians med Finland
Sverige bör omedelbart eftersträva en mi-
litärallians med Finland, där de två län-
derna åtar sig att fullt ut stödja varandra 
i händelse av kris, konflikt och krig. Detta 
innebär ett fullbordande av den trend av 
utökade samarbeten vi sett de senaste åren, 
och skulle vara ett logiskt nästa steg. De 
två länderna delar många grundläggande 
demokratiska värderingar, och har i stort 
samma målsättningar gällande stabiliteten i 
Östersjöregionen. Tillsammans skulle Sverige 
och Finland kunna utgöra en trovärdig av-
skräckning gentemot rysk aggression, och 
därigenom bidra till att fylla det rådande 
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maktvakuumet i Östersjöområdet. Genom en 
strukturerad uppdelning av försvarsförmågor 
mellan de båda länderna skulle dessutom 
våra komparativa fördelar i militärt makt-
utövande kunna komma till sin fulla rätt.

Aktiv utrikespolitik
Det är i dagsläget inte tydligt vilka aktörer 
i regionen som kommer att utgöra pålitliga 
samarbetspartners i framtiden. Som nämnts 
ovan är det mycket som pekar på en försvagad 
ställning för Nato. Utöver detta så finns det 
oroväckande tecken på splittringar inom EU, 
vilket underminerar försöken att etablera en 
trovärdig europeisk militärallians. Alldeles 
oavsett utvecklingen så måste Sverige ställa 
in sig på att ta en betydligt aktivare utrikes-
politisk roll i närområdet. Detta kan göras 
genom flera spår. EU utgör ett tydligt sådant 

– Sverige bör driva på för ett starkare militärt 
samarbete inom unionen, även om framtiden 
för ett sådant är ovisst. Utöver detta finns 
möjligheten, givet ett minskat engagemang 
från Nato och/eller EU, att etablera fördju-
pade försvarssamarbeten med Polen och de 
baltiska staterna. Det är av största vikt att 
dessa länders suveränitet bibehålls, och vi 
bör vara beredda på att göra det som krävs 
för att stödja dem – även om det skulle 
innebära att svensk trupp direkt deltar i 
försvaret av dessa stater.

Kraftigt utbyggd försvars
förmåga
För att ovanstående allianspolitik ska kunna 
fungera måste den backas upp av en trovärdig 
militär förmåga. Sverige bör kraftfullt utöka 
sina militära styrkor, på alla arenor. Den 
föreslagna ökningen av försvarsberedningen 
är inte tillräcklig, och ytterligare förband 
kommer att behöva sättas upp i närtid. Det 
är alltid vanskligt att sätta en siffra utan att 
omfattande beräkningsarbeten utförts, men 
ett riktvärde är att den svenska försvarsbud-
geten bör uppgå till minst tre procent av BNP 
inom de närmaste tre åren – en långsammare 
upprustningstakt än så skulle innebära att vi 
riskerar att konsekvent hamna i underläge.

Sammantaget skulle de ovanstående stra-
tegiska förflyttningarna utgöra en kraftfull ny 
inriktning för Sveriges säkerhetsstrategi, och 
säkerställa att vi möter de nya säkerhetsut-
maningar som uppkommit i vårt närområde 
i samband med de senaste årens internatio-
nella utveckling. Trots att vissa åtgärder kan 
tyckas vara drastiska får vi inte låta tiden 
rinna iväg. Annars är sannolikheten stor för 
att vi likt så många andra europeiska nationer 
genom historien kommer att finna oss mitt 
i en katastrofal händelseutveckling som vi 
har ytterst begränsad möjlighet att påverka.

Författaren är fänrik och plutonchef vid 
Livregementets husarer (K 3).
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