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även om vi kommer nära kriget i Ukraina 
genom mediernas rapportering och infor-
mationsflöden på twitter är underlaget ännu 
inte tillräckligt solitt för att vi ska kunna dra 
riktigt långtgående slutsatser. I denna arti-
kel försöker jag göra en första analys av det 
pågående skeendet för att kunna säga något 
om möjliga handlingsalternativ för svenskt 
vidkommande. Inledningsvis för jag ett re-
sonemang om rysk doktrin och hur vi har 
förstått den. Därefter diskuteras några de 
slutsatser som vi i rådande informationsläge 
kan dra av det ukrainska kriget och slutli-
gen lämnas några förslag på utveckling för 
att omhänderta de kunskaper som vi redan 
har förvärvat.

Rysk doktrin
Enligt den krigföringsidé som i januari 2013 
presenterades av den ryske generalstabsche-
fen general Valerij Gerasimov,1 och som hös-
ten 2014 analyserades på KKrVAs blogg av 
ledamoten Johan Wiktorin,2 kan det bara på 
några månader vara möjligt att ta över ett fullt 

fungerade land utan att öppna stridshand-
lingar bryter ut. Specialförbandsoperationer, 
informations- och cyberkrigföring samt orga-
niseringen av en politisk opposition är olika 
tillvägagångssätt för att nå målsättningarna 
utan att konflikten når gränsen för vad som 
vi normalt uppfattar som ett väpnat angrepp. 
Gerasimovs tanke anses vila på hotet om 
nyttjandet av det militära maktmedlet, men 
omfattar även långtgående politiska, ekono-
miska och diplomatiska påtryckningar samt 
åtgärder för att både skapa allianser och 
slutligen lösa konflikten. En annan karak-
tär i den ryska doktrinen är att prova olika 
maktmedel. När ett instrument inte längre 
visar sig fungerar väljer man snabbt ett an-
nat. Tröskeln för att använda militärt våld 
är generellt lägre än i väst.

Under de senaste månaderna har vi kun-
nat följa invasionen av Ukraina. Många och 
djupa analyser återstår att göra, men det ver-
kar som att den ryska stridsidén var en snabb 
specialoperation med målsättningen att av-
sätta den ukrainske presidenten Volodomyr 
Zelensky och placera en marionett i hans 
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Résumé

The war in Ukraine is ongoing. The fog of war makes it difficult to collect data, but a first 
impression can be drafted. Initially, I ponder over the current Russian doctrine and how we 
have understood it. Thereafter, I draw some conclusions from the actions of the Russian ag-
gressor. Finally, I propose a couple of suggestions how to use these conclusions when devel-
oping the Swedish defence. Apparently, there is very little Russian respect for the rules of 
the Geneva convention. Every effort must be made to protect our infrastructure, our cultural 
heritage and our population. The enemy must be fought off at sea, in the air and space, and 
in the cyber domain as well as in the information environment if we want to avoid seeing 
Putin’s atrocities on Swedish soil.
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ställe. Denna plan misslyckades. Istället på-
går ett fullskaligt krig där det ryska syftet 
förefaller vara att mala sönder inte bara 
befolkning och infrastruktur utan hela det 
ukrainska samhället. Det är svårt att veta om 
de krigsbrott och försök till utrotning som 
vi hör talas om har beordrats av Gerasimov 
och hans generalstab, eller om det är andra 
delar av det ryska samhället som styr. Mer 
säkert är att de snabba ryska kliven upp på 
våldstrappan har förvånat många bedömare, 
trots att Gerasimov även framhåller betydel-
sen av att förstöra betydelsefull militär och 
civil infrastruktur för att reducera motstån-
darens militär-ekonomiska potential samt ett 
omfattande nyttjande av precisionsvapen.

Sedan flera år har ledamoten Gudrun 
Persson hållit upp ett varningens finger för 
vad som var på gång, men för få har lyss-
nat. Genom den hänsynslösa krigföringen i 
Ukraina har den ryska björnen visat sitt fula 
tryne. Det råder ingen tvekan om att Ryssland 
har intentioner att återta sin plats som su-
permakt, kosta vad det kosta vill. Även om 
de ryska konventionella markstridskrafterna 
förmodligen just nu inte räcker till för att 
öppna ytterligare en front är huvuddelen av 
sjö-, luft och cyberstridskrafterna samt mass-
förstörelsevapnen av allt att döma intakta. 
När det gäller risken för nukleär krigföring 
går det nog bara att hoppas att logiken om 
ömsesidig förstörelse även framgent gör att 
dessa vapen inte används.

Lärdomar
Även om krigets dimma gör det svårt att 
uppfatta alla detaljer i det brutala kriget i 
Ukraina, framgår det med önskvärd tyd-
lighet att vi måste göra allt för att undvika 
stridshandlingar på svensk mark. Det går 
inte att förhindra att en enskild stressad och 
rädd soldat löper amok, men rapporterna 
från Butja, Charkiv och Irpin vittnar om ett 

systematiskt och sanktionerat övervåld. Det 
verkar inte finnas någon som helst respekt 
för Genèvekonventionens skyddsregler på 
den ryska sidan. Vår infrastruktur, vår el-
försörjning och vårt digitaliserade samhälle 
är minst lika känsliga för vapenverkan som 
motsvarande installationer i Ukraina. Inte 
heller våra kulturskatter kommer att kun-
na ersättas om de har bombats till grus och 
aska. Plundring och våldtäkter river upp sår 
som aldrig kommer att läka. Dessa krigets 
fasor måste hållas borta.

Den nednötning som de konventionel-
la ryska stridskrafterna upplever på grund 
av det föredömligt hårdnackade ukrainska 
motståndet kommer på kort sikt förmodli-
gen inte att kunna ersättas, av vare sig indu-
strin eller det militära utbildningssystemet. 
Således finns ett tillfälle att utnyttja. I denna 
lucka gäller det att återuppbygga ett starkt 
svenskt försvar samtidigt som vi håller upp 
en hög gard mot samtliga ryska maktme-
del. Det kommer att vara viktigt att skapa 
en intern politisk enighet kring våra säker-
hetspolitiska val, förstärka de politiska och 
diplomatiska banden över gränserna, försva-
ra oss mot kränkningar, informations- och 
cyberangrepp samt göra vår ekonomi helt 
oberoende av Ryssland.

Framtida utveckling
I denna upprustning finns det några princi-
per som måste vara vägledande om vi ska 
kunna hålla ett krig borta från Sverige. Vi 
ska satsa på ett ständigt aktivt skalförsvar 
i stil med vad som föreslogs av ledamöter-
na Carl Bergqvist och Lars Wedin i Dagens 
Nyheter för några veckor sedan, och vi mås-
te kunna slå de fientliga förband som ändå 
lyckas tränga igenom skalet.3 I detta försvar 
ska vi kunna upptäcka hot över stora ytor 
och i alla domäner. Sverige är ett stort land 
och oavsett hur många Global Eye, UndE 23 
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eller moderna ytstridsfartyg som vi anskaffar 
kommer sensorkedjan att behöva förstärkas 
med obemannade farkoster. Sensordatan fu-
sioneras och analyseras med stöd av artifi-
ciell intelligens. Vi har förmåga att på stora 
avstånd, på hela djupet av fiendens grup-
pering och över hela det svenska territoriet, 
bekämpa fasta och rörliga mål. Vår ledning 
är robust, vår beredskap är god och vår ut-
hållighet är hög. Befolkningen, viktig mili-
tär och civil infrastruktur samt energi- och 
dataflöden skyddas så att vi kan hålla fien-
den stången trots några inledande smällar.

I utvecklingen måste vi vara djärva och 
testa även lösningar som vi kanske inte är 
helt säkra på. Det gäller att hitta en mix av 
evolution och revolution i vårt framåtskri-
dande, eftersom vi inte kommer att hitta 
några stora tekniska eller taktiska skiften 
om vi inte förutsättningslöst vågar blicka 
in i framtiden. I anskaffningen handlar det 
däremot om att satsa på fungerande lös-
ningar, men sådana som med lätthet går att 
anpassa till en ständigt föränderlig situation. 
Digitaliseringen hjälper till. Redan idag tar 
det bara några timmar att programmera om 
apparna i en satellit. På samma sätt kommer 
vi att kunna utveckla våra framtida strids-
medel under pågående konflikt.

En slutsats som kan dras från det pågående 
ukrainska motståndet är nyttan av beväp-

nade UAV:er. Svärmar av små multikoptrar 
med några hektos sprängladdning som går 
mot en förprogrammerad målposition kom-
mer förmodligen att överlasta många luft-
försvarssystem. Med hjälp av moderfordon 

– långsamt kravlande, rullande, glidflygande 
eller simmande – kan dessa UAV:er komma 
tillräckligt nära sina mål. Det måste vara 
fantasin och inte våra gamla sanningar som 
sätter gränserna. Det är lätt hänt att enkla, 
snabba och billiga lösningar, i stil med en 
multikopter från en postorderfirma med en 
fasttejpad handgranat, glöms bort till för-
mån för det perfekta systemet.

Avslutning
Om vi vill skydda vårt land från det öde som 
har drabbat Ukraina måste vi se till att vi 
inte behöver slåss på svensk mark. Fienden 
ska hejdas redan till sjöss, i luften, i rymden, 
i cyberdomänen och i informationsmiljön. 
Släpp ingen djävul över bron, men om det 
ändå är några som slinker igenom ska de 
som fordomdags ges höger-om och vänster-
om så att de dimper tvärtom.4

Författaren är kommendör och chef för in-
satsstabens utvecklingsavdelning. Han är 
ledamot av KKrVA och KÖMS.
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