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allt sedan 1940-talet har konceptet om 
det fria kriget utgjort en del av hur de svens-
ka arméförbanden var och är tänkta att 
operera under krig på svenskt territorium. 
Innebörden av det fria kriget och framförallt 
förutsättningarna att faktiskt tillämpa det är 
dock radikalt annorlunda idag än under det 
kalla kriget. Precis som att värnpliktiga och 
officerare utbildas till olika befattning för 
att lösa vissa typuppgifter är det även varje 
soldats uppgift att kunna bedriva fri strid. 
Idag finns endast ett fåtal förband som övar 
på att verka bakom fiendens linjer, utbild-
ningen vid dessa förband är lång och hård 
och ställer mycket stora krav på individen. 
Ändå förväntas varje svensk soldat klara av 
att genomföra just sådan verksamhet utan 
någon särskild utbildning för denna slags 
strid. Detta måste förändras för att vi på ett 
trovärdigt sätt skall kunna lösa den uppgift 
som förväntas när förbandet blir slaget el-
ler avskuret. I Reglemente Armé Taktik från 
2013 beskrivs det fria kriget som;

”Avskurna förband, som inte har kontakt 
med högre chefer och inte kan lösa sin or-
dinarie uppgift, övergår till det fria kriget ... 
Alla förband som lämnas kvar i område 
som behärskas av motståndaren, ska kunna 
störa hans verksamhet ... Striden genom-
förs i mindre enheter, i regel grupp och 
pluton. Striden förs så att motståndaren 
överraskas och ständigt känner sig hotad. 
Stridstekniken varieras. Okonventionella 
metoder utnyttjas.”

Risken att förband blir slagna och att grup-
per och plutoner blir avskurna bakom fien-
dens linjer bör ses som ganska stor. Att sol-
daters och officerares utbildning idag var-
ken innehåller en teoretisk diskussion om 
det fria krigets påfrestningar på individen 
och samhället eller några praktiska övning-
ar blir en stor svaghet vad gäller nationens 
uthållighet i krig.

Det högre syftet med det fria kriget nämns 
inte i Reglemente Armé Taktik men bör rim-
ligtvis vara att utsätta fienden för dilemman. 
Exempelvis måste fienden välja mellan att 
avdela förband för att bekämpa de avskur-
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na svenska förbanden eller att frånse dessa 
och fokusera på våra intakta förband som 
de möter i fronten.1

Det fria kriget skall bedrivas med stöd av 
civila resurser och skall fokuseras till större 
städer, tätortsbebyggelse, betäckta och starkt 
kuperade områden där möjlighet till ett dolt 
uppträdande och överraskning är som störst. 
De avskurna förbanden skall fokusera på att 
bekämpa fiendens chefer och staber, artilleri-, 
sambands- och logistikförband.

En fysisk och psykisk 
utmaning
Det fria kriget kommer utgöra en enorm fy-
sisk och psykisk utmaning för soldater och 
officerare. Det är inte osannolikt att de små 
enheterna kommer att behöva leva av det 
som naturen kan ge och att all förflyttning 
kan behöva ske till fots. Med begränsad ut-
rustning blir även uthålligheten på enheten 
kortare och vädret får en stark påverkan på 
stridsvärdet. Till detta tillkommer eventuella 
skador och sjukdomar som kommer att upp-
stå vilka måste tas om hand. På officerare 
tillkommer även kravet att kunna inspirera 
och motivera sina soldater där moralen kan 
vara låg efter det att förbandet blivit slaget 
och de kanske har tillbringat veckor i skogen. 
För att kunna klara av den enorma påfrest-
ningen och svåra uppgiften måste det övas 
för att någon reell effekt skall kunna uppnås.

Under kalla kriget utgjorde det fria kriget 
en del av nästan samtliga värnpliktsutbild-
ningar i någon form och officersutbildning-
arna innehöll även utbildning i vad det fria 
kriget ställer för krav på chefer och ledare.2 
Både soldater och officerare fick på så sätt 
en gemensam bild av hur det fria kriget skul-
le genomföras och vilka krav som ställs på 
varje individ. Med den förändrade hotbilden 
mot Sverige under 2000-talet blev även det 
fria kriget mindre och mindre aktuellt även 

om det återfinns i reglementena som något 
alla skall kunna utföra. Officersutbildningen 
förändrades avsevärt och innefattade betyd-
ligt mindre praktik, vilket medförde att även 
praktiska övningar i det fria kriget i stort 
försvann. Detta har lett till att situationen 
idag är sådan att både soldater och yngre 
officerare endast har en ytterst vag uppfatt-
ning om vad det fria kriget faktiskt är och 
hur det är tänkt att genomföras praktiskt.

Fria kriget i framtiden
Då Försvarsmakten återigen fokuserar på 
det nationella försvaret måste även det fria 
kriget lyftas upp som en viktig del i rikets 
försvar och som ett effektivt sätt att nyttja 
förband och soldater som högre chef inte 
längre kan leda. Det bör därmed återigen ut-
göra en del av både de värnpliktigas utbild-
ning men framförallt officerarnas utbildning 
eftersom dessa förväntas leda sina soldater 
under stor personlig påfrestning. Genom att 
en större del av Försvarsmaktens utbildning-
ar för värnpliktiga och officerare berör det 
fria kriget kan en större effekt fås av våra 
slagna förband. Genom att exempelvis både 
soldater och förband har det fria kriget som 
utbildningsmål under värnplikten säkerställs 
en gemensam grundnivå i Försvarsmakten.

De praktiska övningarna bör fokuseras på 
grundläggande soldatkunskaper och över-
levnad i naturen för att tillse att alla solda-
ter kan överleva och verka med knappa re-
surser. Då överraskning är en vital del för 
det fria kriget bör exempelvis eldöverfall få 
en framträdande roll i soldaternas utbild-
ning. Detta kompletteras givetvis med den 
övriga utbildningen som de värnpliktiga får 
vilket medger att vissa soldater kommer att 
ha en högre förmåga att verka i det fria kri-
get än andra.

Ett alternativ eller komplement till utbild-
ningen är att under året bedriva en övning 
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som har det fria kriget som utgångsläge ex-
empelvis i samband med en prestationsöv-
ning där värnpliktiga och officerare får prö-
vas mot några möjliga scenarion. Exempelvis 
skulle ett förband efter genomförd slutöv-
ning, då de uppnått förbandsmålsättning-
arna, ha en fortsatt övning under 2-3 dygn 
i plutons ram. Scenariot för denna övning 
kan vara att förbandet blivit slaget och att 
det nu skall bedriva det fria kriget. Detta för 
in det fria kriget på ett naturligt sätt under 
de värnpliktigas sista övning och de värn-
pliktigas personliga färdigheter prövas en 
sista gång innan utryckningen.

Utöver praktiska övningar finns även be-
hovet av teoretiska lektioner och etiska dis-
kussioner om vad det fria kriget kan medfö-
ra. Exempelvis bör det undervisas om vilket 
lagligt stöd som soldaten har för att nyttja 
civila resurser. Etiska diskussioner kan be-
röra exempelvis val av mål med hänsyn till 
möjliga konsekvenser för civilbefolkningen, 
exempelvis förstöring av samhällsviktiga 
byggnader som nyttjas av fienden.

Utifrån de nyheter som kommer från 
Ukraina där ryska soldater har massakrerat 
och tvångsförflyttat den civila befolkningen 
kan man räkna med att detta även kommer 
att ske i Sverige. Detta innebär att uppgif-
ten som att störa fiendens verksamhet kan 
få mycket stora konsekvenser för den civila 
befolkningen. Ryska soldater kan förväntas 
hämnas de attacker som svenska soldater gör. 
Hämnden kommer troligen att riktas mot 
den civila befolkningen vilken kommer att 
bli utsatt för liknande övergrepp som den 
ukrainska. Givetvis skall den civila befolk-
ningen i möjligaste mån evakueras från om-
råden där strider förväntas. Eftersom många 
länsstyrelsers och kommuner som har ansvar 
för detta, åtminstone för närvarande, saknar 
evakueringsplan riskerar en evakuering att 
utebli vilket gör att civila kommer att vara 
mycket utsatta. Chefer måste därför vara 

medvetna om att civila med största sanno-
likhet kommer att finnas i området och att 
de kan få utstå konsekvenserna av chefens 
handlingar. Chefen måste göra en kostnads-
nyttoanalys mellan potentiella konsekven-
ser för civila och den skada man kan orsaka 
fienden. En etiskt mycket svår uppgift.

Utbildningstiden
En utmaning för att genomföra detta är gi-
vetvis att den redan begränsade utbildnings-
tiden för värnpliktiga och officerare är fylld 
med olika utbildningar och övningar. Att då 
föra in det fria kriget som ytterligare ett ut-
bildningsmål innebär att någon annan del 
av utbildningen måste kortas ner och att 
förmågan i befattning blir lidande. För att 
motverka detta kan man istället föra in det 
fria kriget i redan befintlig utbildning. Då 
de värnpliktiga utbildas i krigets lagar kan 
man exempelvis föra in det fria kriget som 
en diskussionspunkt. Under någon av de 
värnpliktigas prestationsövningar kan det 
fria kriget vara läget de utgår från, då finns 
även möjlighet för officerare att gå i befatt-
ning och få möjlighet att öva. Under officers-
utbildningen kan man på ett naturligt sätt 
föra in det fria kriget i diskussioner kopplat 
mot operativ juridik, ledarskap och fysiskt 
stridsvärde. För att underlätta utbildningen 
bör någon form av handbok eller reglemente 
utges för att skapa en gemensam syn inom 
armén om vad det fria kriget innebär.

Sammantaget går det att med relativt små 
medel öka medvetenheten och förmågan rö-
rande det fria kriget inom armén.

En starkare armé
Genom att vidta dessa åtgärder kan armén 
konkretisera vad det fria kriget faktiskt inne-
bär och vilka krav det ställer på soldater och 
officerare. Utifrån förslag till förändring av 
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utbildningarna kan man tillse att det fria 
kriget faktiskt kan uppnå det högre syftet 
med att störa fiendens verksamhet och bin-
da dess förband så att de snabbare når sin 
kulminationspunkt.

Värnplikten medger att betydligt fler i sam-
hället har en familjemedlem eller vän som va-
rit en del av Försvarsmakten och kunskapen 
och förståelsen för rikets försvar ökar på så 
sätt. Om det fria kriget blev en naturlig del 
av de värnpliktigas utbildning finns möjlig-
heten att även den civila förståelsen för vad 
svenska soldater gör bakom fiendens linjer 
ökar. Det skulle även förbättra förståelsen 
för vilka behov av stöd de fria förbanden har 
från civilsamhället. Långsiktigt skulle detta 
medföra att nationens motståndskraft och 
uthållighet ökar vilket verkar avskräckande 
på en potentiell fiende.

Teknologins möjligheter
Teknologins utveckling förändrar givetvis 
de förutsättningar som finns för att bedriva 
det fria kriget och är något vi bör utnytt-
ja för att uppnå så hög effekt som möjligt. 
Mobiltelefonin medger att vi idag kan ha 
samband i stort sett överallt i landet och 
att även små enheter kan på stora avstånd 
ha samband. Ett förband kan därmed vara 
fysiskt avskuret från de egna linjerna men 
att de ändock har samband till högre chef. 
De avskurna förbanden kan då fortfarande 
motta order från högre chef och rapportera 
genomförd verksamhet i syfte att öka högre 

chefs beslutsunderlag. Detta är en ”lyx” som 
chefer under det kalla kriget inte fick åtnjuta.

Kriget i Ukraina är ett tydligt exempel på 
hur mobiltelefoner är en enorm tillgång för 
att få information av vad som händer bakom 
fiendens linjer då vi dagligen får tillgång till 
hundratals filmklipp på ryska truppförflytt-
ningar och annan verksamhet. Varje svensk 
soldat med en mobil bakom fiendens linje 
blir då en sensor som med högupplösta bil-
der och filmer kan rapportera fiendens verk-
samhet. Det okonventionella sättet som det 
fria kriget skall föras på gör att endast den 
enskildes fantasi sätter gränserna på hur 
teknologiska hjälpmedel kan nyttjas för att 
uppnå så hög effekt som möjligt. Dock så 
måste varje soldat och officer, oavsett vilka 
möjligheter som teknologin kan skapa för 
oss, ha förmågan att kunna verka utan oli-
ka stödsystem.

Avslutning
Det fria kriget är bland det svåraste och 
mest påfrestande som våra soldater kan bli 
utsatta för. Då kriget stundom kräver att 
vi även nyttjar svåra metoder och tillväga-
gångssätt, övar vi på dessa för att göra oss 
överlägsna fienden. Det fria kriget är svårt, 
men det är en viktig faktor för nationens 
uthållighet i krig. Följaktligen måste vi öva 
på det fria kriget.

Författaren är fänrik vid Norrbottens rege-
mente.

Noter


