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De styrande uppgifterna för ett
lands militära organisation for-
muleras på politisk nivå. Ur prin-

cipiell synvinkel är detta ett allmängiltigt
och självklart konstaterande, som gäller
oavsett politiskt system. Innehållet i upp-
gifterna torde däremot starkt bero av hur
den enskilda nationen och dess politiska
system ser på sin nationella säkerhets-
strategi som funktion av egna ambitioner
och resurser satta i relation till den säker-
hetspolitiska utvecklingen i omvärlden.
Hur processen att omsätta en nationell
säkerhetsstrategi till militära uppgifter ser
ut och vad den ger för resultat under olika
förutsättningar är ett ämne som förtjänar
en egen mässa. Denna uppsats har inga
ambitioner i den riktningen utan riktar i stäl-
let fokus på vilka krav på de svenska strids-
krafternas utformning m m som följer av
de uppgifter som vår statsmakt idag stäl-
ler på dem.

Den under överskådlig tid viktigaste
och mest aktuella uppgiften för svenska
militära stridskrafter är att delta i interna-
tionella militära insatser och på det sättet
”försvara Sverige utanför landets grän-
ser”. Utvecklingen under senare år har vi-

Svenskt militärt försvar och dess uppgifter

sat, att spännvidden är stor i fråga om vad
som ligger i dessa uppgifter. I ena änden
finns de traditionella, och i flertalet fall inte
särskilt omstridda, uppgifterna av typen
militärt stöd till humanitära insatser vid av
natur eller människor orsakade katastro-
fer. Därnäst i spektrumet finns de insatser
som syftar till att bevara freden i ett oroligt
område. Redan här kan det förekomma in-
ternationella intressemotsättningar av
ideologisk eller maktpolitisk natur. Någon-
stans i mitten av spektrumet finns de freds-
framtvingande insatserna, som inte sällan
sker under internationell oenighet och som
dessutom kan möta ett icke obetydligt mi-
litärt motstånd på fältet. Ytterst i den and-
ra änden av spännvidden finns insatser
som syftar till att betvinga en ”skurkstat”
och påtvinga denna de internationella ak-
törernas vilja. Förhoppningsvis är aktio-
nen sanktionerad av något auktoritativt
internationellt organ. Dock sker dessa in-
satser ofta under klar internationell oenig-
het. De riskerar också att ställas inför ett
betydande militärt motstånd i form av re-
guljära förband och/eller skickliga gerilla-
enheter.

Det efterfrågade militära stödet till hu-
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manitära insatser torde ofta gå ut på att
få hjälp med transportresurser till lands,
till sjöss och i luften för att dels få fram
förnödenheter till de drabbade delarna av
befolkningen dels vid behov evakuera den.
Till bilden hör också behov av militär per-
sonal för att genomföra och skydda verk-
samheten. Under pågående verksamhet
krävs förmåga till gott samarbete med ci-
vila hjälporganisationer samt samverkan
med lokala myndigheter för att upprätthålla
nödvändig grad av lag och ordning. Den
senare delen måste gentemot befolkningen
präglas av takt och ton i kombination med
vänlig men orubblig fasthet. Svenska för-
band har tidigare löst denna typ av upp-
gifter på ett föredömligt sätt. Det är dock
knappast något som med säkerhet ligger i
de svenska generna. Riktat urval, utbild-
ning och övning är ofrånkomliga förutsätt-
ningar även framdeles.

Teknik i form av lämpliga sensorbärare
och sensorer för att överblicka skadelä-
gen mm och flexibla och robusta telekom-
munikationsmedel torde i de flesta lägen
av denna typ göra stor nytta. Här kan mili-
tär teknik – inte minst den som kommer
fram i NBF1-utvecklingen – komma väl till
sin rätt.

I fredsbevarande/konfliktförebyggande
insatser finns en risk att våra förband pro-
voceras militärt eller på annat sätt av mot-
parten(-erna) även om hans (deras) militä-
ra förmåga normalt sett är begränsad. Våra

förband måste i sådana fall kunna demon-
strera styrka på ett trovärdigt sätt – i sista
hand i form av väpnad strid. Det ställer
naturligtvis också krav på ett förstklassigt
militärt omdöme inriktat på att vapenmakt
bara tas till om det är absolut nödvändigt.
Våra förband, som sänts ut i fredsbeva-
rande insatser, har skött sina uppdrag
mycket bra i de här avseendena. Men även
i detta fall är det riktat urval av såväl befäl
som soldater, bra utrustning och ett stort
mått av utbildning och övning, som gäller.

I denna typ av insatser är det i första
hand markstridsförband, som lämpar sig.
Tillräckligt antal soldater på marken i nära
kontakt med dem, som man hjälper, är den
bästa formeln. De kan med fördel stöttas
av delar av den teknik m m, som utvecklas
i NBF-sammanhang.

Fredsframtvingande insatser har blivit
vanligare under senare år. Här stiger med
ens kraven på de förband som deltar från
svensk sida. Det ena huvudskälet härtill
är att motståndaren kan tänkas besitta en
aktningsvärd militär förmåga även om den
sällan torde ligga på NEC/NCW2- nivå. Den
kan dock vara så stor att den påverkar hur
den internationella insatsen läggs upp. Så
var t ex fallet i Kosovokriget där den ser-
biska förmågan i markstrid bedömdes vara
så stor att operationen i huvudsak enbart
genomfördes med flygstridskrafter. Det
andra huvudskälet är att den internatio-
nella insatsen i det fredsframtvingande

1 Nätverksbaserat försvar
2 Network Enabled Capabilities/Network Centric Warfare (motsvarar närmast vårt begrepp nätverk-

baserat försvar, NBF)
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fallet normalt sker med en kombination av
stridskrafter från två eller flera länder.

Det första huvudskälet medför krav på
att våra insatsenheter oavsett om det rör
sig om mark-, sjö- eller flygstridskrafter
skall ha organisation, utrustning och ut-
bildning, som säkerställer en hög militär
förmåga. De skall i detta avseende tillhöra
internationell toppklass. Även logistik-
funktionen måste på det ena eller andra
sättet vara väl tillgodosedd. Det andra
huvudskälet ovan kräver att viktiga teknik-
lösningar, militära metoder och processer
är ensade med dem hos tänkbara partners,
och att de slår igenom i vår anskaffnings,
utbildnings- och övningsverksamhet. Sam-
mantaget är det fråga om att ligga på en
nivå i nämnda avseenden, som ligger mar-
kant över vad vi vant oss vid i Försvars-
makten under åtminstone de senaste de-
cennierna. Även om antalet förband nu är
mycket lägre än tidigare, kommer kostnad-
erna ändå att bli höga. Till detta bidrar kost-
naderna för de skarpa insatser som görs.

När fred väl är framtvingad gäller det att
bygga upp det berörda samhället, så att
risken minskar för att problemen återkom-
mer. Detta bör så långt möjligt ske i sam-
hällets och dess institutioners egen regi.
Hjälp med att återställa skadade delar av
infrastrukturen, med livsmedel och medi-
ciner, med ekonomiska medel o s v torde
dock uppskattas.

Stridsskedet kan kräva insatser med alla
typer av stridskrafter. Mest oundgängliga
är stridskrafter på marken. Om motstånda-
ren gömmer sig i bebyggelse och bland
civilbefolkning och dessutom inte bryr sig

om rasering av infrastruktur eller civila för-
luster, är han svår att komma tillrätta med
annat än från marken.

Vad som sagts om de fredsframtving-
ande insatserna gäller i princip också in-
satser mot ”skurkstater”. Skalan är natur-
ligtvis större liksom risken för oönskade
komplikationer såväl i den berörda regio-
nen som utanför. Förhoppningsvis vägs
för- och nackdelar förknippade med en
sådan operation mot varandra på ett ini-
tierat och även i övrigt professionellt sätt
av vår riksdag och regering.

Den samlade beskrivningen ovan aktua-
liserar emellertid en annan frågeställning,
nämligen den om våra förband för interna-
tionella insatser kan vara desamma som
skall kunna försvara Sverige mot angrepp
på vårt eget territorium. Dagens uppfatt-
ning på auktoritativt håll synes vara att så
både kan och skall vara fallet. Formule-
ringen är kategorisk och utan nyanser.
Redan detta är skäl nog för att granska den
närmare.

De förband som i första hand kommer i
fokus, är de som avses för insats i krävan-
de internationella uppdrag, t ex fredsfram-
tvingande sådana. Ett problem är att de är
på väg att bli så få att den sammanlagda
personalstyrkan i dem svårligen räcker till
för att inför en befarad terrorattack mot
Sverige effektivt bevaka alla viktiga mål i
landet med koppling till infrastruktur och
befolkning. De behöver i det avseendet
kompletteras med territoriella förband t ex
i form av ett utvecklat hemvärn.

Ett annat problem är att de kan visa sig
ha en otillräcklig förmåga. De är i enlighet
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med vad som gäller idag och troligen un-
der lång tid framöver framtagna för att
fungera väl mot en tekniskt och militärt
underlägsen motståndare. Men hur klarar
de en liten, mer eller mindre osynlig, hög-
rörlig motståndare, som har en god läges-
uppföljning i sitt verkansområde och kan
bita ifrån sig ordentligt även från distans?
Med andra ord en enhet av NEC/NCW-
typ. Det behöver inte vara en nationalstat
som ligger bakom en sådan insats mot oss.
Det nya begreppet marknadsstat kan bli
en allt större realitet. Substansen i en så-
dan kan vara allt ifrån stora kriminella eller
terrorinriktade sammanslutningar till glo-
bala kommersiella intressen. Vi ser en del
tecken på företeelsen redan idag, och vi
har historiska exempel.

Risken är att en eller några få enheter av
denna typ skulle kunna leka katt och råtta
med våra bataljoner och deras understöd
av flyg- och marinstridkrafter. När enhe-
terna förbrukat sina vapen, upplöses de.
Men då är skadan för vår del i form av po-
litisk och militär förödmjukelse redan
skedd. Domen mot vår politiska och mili-
tära ledning torde bli hård.

Uttryckt på annat sätt är det långt ifrån
säkert att samma typ av stridskrafter lämpar
sig både för internationella insatser och för-
svar mot angrepp på vårt territorium.

Den risk som påvisats ovan, men själv-
fallet också risken på sikt för större mili-
tära aktioner mot Sverige inom ramen för
ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i vårt
närområde, indikerar att vi inte kan släppa
efter på vår NBF-utveckling. Vi skall i det
sammanhanget inte sätta vårt ljus under
skäppan och nöja oss med att vördnads-
fullt ta emot vad som kommer utifrån.
Tvärtom skall Försvarsmakten i samarbete
med övriga militära och civila försvars-
myndigheter, försvarsindustrin och be-
rörda institutioner av olika slag med kraft
ägna sig åt framtidsutvecklingen. Vi har
tillräckligt med hjärnkraft och energi för att
nå resultat, som är till säkerhetsmässig
nytta inte bara för Sverige utan också för
ett större sammanhang t ex EU. Verksam-
hetens sannolikt starka spinoff-effekter
bidrar därtill till den nödvändiga utveck-
lingen av Sverige till ett ledande kunskaps-
samhälle.
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Summary
The Swedish Armed Forces and their Primary Tasks

by Major General Bengt Lönnbom

Today the Swedish Armed Forces see in-
ternational missions as their top priority.
The missions cover a broad spectrum. In
order to cope with the most demanding
tasks – peace-enforcement missions and
military actions against rogue states –
Swedish units must meet the standards
required as well as be fully operationally
compatible with their coalition partners.
Although the foreseeable number of units
will be small, the total costs associated
with procurement, training, exercises and
active operations will still amount to con-
siderable sums.

The official standpoint is that the same
kind of units as are earmarked for interna-
tional missions will be equally suited for
the defence of Sweden proper on Swedish
territory. Given, on the one hand the future
reduced number of troops available and,
on the other, the various and possible char-
acteristics of  potential enemy, that stand-
point may well be questioned. The con-
clusion is that when radically changing the
Swedish Armed Forces we must very
closely consider the risk of facing a top-
level opponent from a technological as well
as a military point of view.


