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HANDLINGAR

Är det bra att små länder satsar på 
att vidmakthålla en försvarsmakt 
med alla förmågor1? Är det bättre 

att mindre länder väljer att satsa på högsta 
kvalitet i vissa förmågor och helt avstår 
från andra? På vilka grunder ska i så fall 
sådana beslut fattas? Hur ser utvecklingen 
ut avseende så kallad ”rollspecialisering” 
i Europa idag? Vad kan det innebära för 
Sverige? Det är några frågor som berörs 
i det följande. 

Den teoretiskt tillgängliga militära ”för-
mågepaletten” är i det närmaste oändlig. 
Det finns knappast för något land någon 
självklar eller given uppsättning förmågor 
ur detta stora urval. Varje land måste välja 
sina militära förmågor. Det handlar om att 
välja vad man inte ska kunna och att välja 

Nationell rollspecialisering
Frälsning, undergång eller nödvändigt ont?

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd I den  
7 juni 2005 av överste Gunnar Karlson

vad man ska vara särskilt framstående på. 
Valen kan vara mer eller mindre tydliga 
och mer eller mindre rationella, men de 
finns där. Ett av syftena med detta anfö-
rande är att systematisera några faktorer 
som påverkar dessa oundvikliga val. 

Inom NATO har nischförmågor och 
rollspecialisering under många år disku-
terats som ett sätt för framför allt mindre 
nationer att inrikta sin försvarsmakt för att 
den ska bidra på ett målinriktat sätt till al-
liansens totala behov av förmågor.2, 3  På det 
principiella planet stöds tanken av många 
inom alliansen. Framstegen har dock 
varit begränsade. Fortfarande våren 2005 
omnämns nischförmågor av en ledande 
NATO-officer som ett ”område som vi 
försöker utveckla och uppmuntra.”4 Det 

1 I detta anförande används begreppen ”förmåga” och ”funktion” utan anspråk på enhetlig definition. Det 
som avses med begreppen i detta anförande är, enkelt uttryckt, någon som en försvarsmakt kan göra. I 
regel omfattar begreppen både personal, materiel och metoder. På engelska används ordet ”capabilities” 
ofta  med motsvarande breda innebörd.

2  En sökning på NATO-hemsidan våren 2005 ger 85 träffar. 
3  En kort historik finns i tidskriften NATO Notes julinummer 2002 under rubriken ”Role specialisation – the 

future of NATO?”
4  Amiral Stanhope, DSACT, i en intervju i NATO Review, vårnumret 2005.
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är knappast formuleringar som tyder på att 
särskilt mycket av det önskvärda har hänt. 
Även inom EU återfinns tankar om rollspe-
cialisering och nischförmågor. Eftersom 
unionens förmågeutveckling präglas av 
att staternas bidrag ska vara frivilliga ut-
trycker EU ingen uppfattning om vad som 
är lämpligt för enskilda länder att göra. 
I samband med etablerandet av ”Battle 
Groups”  framhålls dock mindre länders 
möjlighet att bidra med nischförmågor.5

Diskussionen om rollspecialisering åter-
finns i många länder. Det finns dock inte 
så många konkreta exempel på beslut om 
rollspecialisering som har fattats i närtid i 
vårt närområde eller av med Sverige jäm-
förbara länder. Några exempel kan dock 
vara värda att nämna.

Att Danmark har beslutat att avstå från 
sitt ubåtsvapen är väl känt. Nya Zeeland 
lade år 2001 ned den stridande delen av 
sitt flygvapen (”Air Combat Force”).6 
Kanada avstår efter hand från alla typer 
av bandgående stridsfordon.7 Irland har 
knappast vare sig marin eller flygvapen 
enligt vårt synsätt, och landets armé har en 
tydlig inriktning på vissa områden, bland 
annat internationellt efterfrågad förmåga. 
Våra grannar Estland, Lettland och Litauen 
har valt försvarsstrukturer som saknar 
många av de komponenter som återfinns 
i den svenska försvarsmakten. Det har 
inte varit möjligt för författaren att finna 

några aktuella exempel på beslut om roll-
specialisering inom markstridskrafterna i 
länder av med Sverige jämförbar storlek. 
Detta behöver inte innebära att sådana 
exempel saknas. Men det är förstås också 
möjligt att ta förhållandet till intäkt för 
att synen på markstridskrafterna som ett 
”system av system” har fog för sig. 

Två slags rollspecialisering: 
satsande och avstående 
En terminologi med överenskomna be-
grepp underlättar. Det är ändamålsenligt 
att skilja på två slags rollspecialisering. 
Förslagsvis kan de kallas ”satsande roll-
specialisering” och ”avstående rollspe-
cialisering”. Båda handlar om val bland 
de ändlösa möjligheter som den militära 
förmågepaletten erbjuder. 

Satsande rollspecialisering innebär att 
ett land skaffar sig, vidmakthåller eller 
utvecklar särskilt framstående förmågor 
i något eller några avseenden. Dessa för-
mågor har sådan kvalitet att de kan hävda 
sig i ett internationellt sammanhang. De 
ska vara efterfrågade i internationella 
operationer. Förmågor som är föremål för 
satsande rollspecialisering kallas ibland 
”nischförmågor”. I NATO har den termen 
använts för att beteckna begränsade men 
viktiga förmågor som små länder kan 
specialisera sig på för att ge ett bidrag till 
alliansens samlade förmåga. Motsvarande 

5  Deklaration om europeiska militära förmågor, godkänd av Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser 
2004-11-22.

6  www.airforce.mil.nz/about/history/postww2.htm
7  FMV rapport VO StraMtrl 10 400:6664/05 s 2.
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användning av termen återfinns i EU-reso-
nemangen om små länders bidrag till ”EU 
Battle Groups”. Satsande rollspecialisering 
behöver inte bara ta sig uttryck i priori-
tering av olika ”stödfunktioner.”8 Det är 
naturligtvis lika möjligt för ett land att satsa 
på exempelvis mekaniserat infanteri som 
sitt huvudsakliga bidrag till internationella 
operationer. Förband av det slaget är ju ofta 
efterfrågade. 

Bland fördelarna med satsande rollspe-
cialisering finns den politiska prestige och 
det inflytande som det innebär för ett land 
att vara välkommet och rent av efterfrågat 
i internationella insatser. Satsande rollspe-
cialisering ger möjlighet att till begränsad 
kostnad hålla en hög nationell profil inom 
vissa områden. Den mest uppenbara 
nackdelen med satsande rollspecialisering 
torde vara att den inom givna ekonomiska 
ramar framtvingar att man avstår från 
något annat. Att hålla högsta klass materi-
ellt, personellt och beredskapsmässigt är 
kostsamt. En annan nackdel med satsande 
rollspecialisering är att den resurs man 
satsar på riskerar att bli hårt sliten. En 
internationellt mycket efterfrågad förmåga 
kan ju komma att vara insatt ofta. En tredje 
nackdel med satsande rollspecialisering är 
att man genom att skapa ett A-lag också 
får ett B-lag i sin försvarsmakt. De delar 
av organisationen som inte står i fokus 
riskerar att förlora i attraktionskraft och 
därmed utvecklingspotential. 

Avstående rollspecialisering är att avstå 
från förmågor som i och för sig skulle 
vara lämpliga med hänsyn till ett lands 
försvarsbehov. Den avgörande fördelen 
med avstående rollspecialisering är att 
den medger påtagliga besparingar. Många 
kostnader som ett land har för att vidmakt-
hålla en förmåga är beroende av förmågan 
i sig snarare än av volymen. Faktorer som 
forskning, studie- och utvecklingsarbete, 
personalutbildning, reglementsarbete, 
materielsystemledning, materieladministr-
ation, utbildningsanordningar, logistik med 
flera tillhör dem där avgörande besparingar 
uppstår först när man helt avstår från för-
mågan. 

Bland nackdelarna med avstående 
rollspecialisering förtjänar fyra att lyftas 
fram. Den första är att man saknar en 
komponent i sitt nationella försvar, med 
de konsekvenser detta medför för den 
operativa förmågan nu och i framtiden. 
Den andra är att helhetssynen i landets 
försvarsmakt minskar när vissa förmågor 
saknas. Den tredje stora nackdelen är att 
handlingsfriheten beskärs. Det tar mycket 
lång tid att åter bygga upp en kompetens 
man en gång har avstått från. Det handlar 
om år, ibland decennier. Dessa nackdelar 
kan dock kompenseras (om helt eller bara 
delvis kan diskuteras) genom internation-
ellt samarbete.9 En fjärde nackdel – av 
mera kortsiktigt slag – är att det är en 
smärtsam process för en försvarsmakt att 

8  Det som i internationella sammanhang brukar benämnas ”Combat Support” och ”Combat Service Sup-
port”.

9  Regeringen säger att ”Allt mer av kompetensutvecklingen kan göras i samarbete med andra länder”. Vårt 
framtida försvar, prop 2004/05:5 s 34.
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göra sig av med förmågor. Det uppstår 
identitets- och motivationsproblem, om-
skolningsbehov och ibland behov av att 
lägga ned eller reducera delar av utbild-
ningsorganisationen. 

Faktorer som påverkar beslut om 
rollspecialisering
Bakom behovet av rollspecialisering ligger 
både nationella och internationella fakto-
rer. En uppenbart nationell faktor är det 
faktum att länder inte har resurser för att 
upprätthålla alla de förmågor, funktioner 
och förband som de skulle behöva. Många 
stater är så små och/eller fattiga att det 
vore otänkbart att ens försöka. Var den 
resursbetingade brytpunkten går för att 
rollspecialisering ska bli det enda möjliga 
alternativet kan förstås diskuteras. I takt 
med att försvarsbudgetar reduceras och 
kostnaderna för moderna militära system 
ökar är det rimligt att anta att antalet euro-
peiska länder som av rent ekonomiska skäl 
tvingas satsa på vissa förmågor och helt av-
stå från andra kommer att öka. Möjligheten 
att genom satsande rollspecialisering göra 
sig efterfrågad i internationella operationer 
kan också ses som en nationell faktor. 

Ett argument som har en tydlig internatio-
nell utgångspunkt är att rollspecialisering 
ger stordriftsfördelar. Från amerikanskt 
håll framhålls ibland de ekonomiska förde-
larna med att varje delstat inte behöver ha 
en allsidig försvarsmakt, medan nästan alla 
länder i Europa har en strävan efter största 
möjliga bredd i sina väpnade styrkor. Roll-
specialisering med denna utgångspunkt 
bygger förstås på att man kan lita på att 
få tillgång till de förmågor som man har 

valt att avstå från, liksom att man själv är 
beredd att bistå andra med det som ens 
eget land specialiserar sig på. Ytterligare 
ett internationellt skäl för rollspecialisering 
kan vara att ömsesidigt beroende stärker 
banden mellan länder. Försvarsmakter 
som är konstruerade för att fungera bara 
i samarbete med varandra blir olämpliga 
redskap för krig inbördes. 

En tänkbar syn på rollspecialisering är att 
den bara ska gälla bidrag i internationellt 
samarbete. Ett land med den synen försöker 
upprätthålla en allsidig försvarsmakt för 
nationella behov. Samtidigt profilerar sig 
landet genom satsande rollspecialisering 
när det gäller bidrag till internationella 
operationer. Detta synsätt innebär – inom 
givna resursramar – dock att de fulla vinst-
erna av rollspecialiseringen inte kan tas 
ut. Alla förmågor kostar ju pengar, även 
de som inte är omedelbart tillgängliga för 
internationella operationer.

Ekonomiska realiteter talar för att be-
hovet av rollspecialisering kommer att 
öka. Utgår man från det synsättet finns 
det ett grundläggande val; antingen sker 
rollspecialiseringen viljestyrt eller sker 
den slumpstyrt. Om det inte finns en 
tydlig långsiktig vilja riskerar beslut om 
rollspecialisering att styras av den takt 
i vilken olika materielsystem faller för 
åldersstrecket. 

Om eller när ett land – genom akuta om-
ständigheters tvång eller genom ett lång-
siktigt fritt val – kommer fram till att någon 
form av rollspecialisering är att föredra är 
det angeläget att denna specialisering sker 
på rationella grunder. Många faktorer kan 
spela in. Flera av dem kan ligga bakom 
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ett och samma beslut. Listan nedan sam-
manfattar åtta viktiga faktorer som i olika 
kombinationer och olika grad kan påverka 
beslut om rollspecialisering. 

Extremfallet är att ett lands rollspe-
cialisering beslutas på ett bindande 
sätt av en organisation i vilken landet 
är medlem. I dagens Europa råder 
inte det förhållandet någonstans. Den 
suveräna nationella beslutsrätten 
över försvarsmakternas utformning 
finns kvar. Det närmaste exemplet 
på en organisation som skulle kunnat 
diktera rollspecialisering torde vara 
Warszawapakten. Ändå är det slående 
att paktens medlemmar alla hade mer 
eller mindre allsidigt sammansatta 
försvarsmakter.10

En svagare form av internationell 
påverkan är att en organisation ger 
medlemsnationer konkreta politiska 
signaler om vad de borde göra med 
avseende på rollspecialisering. Sedan 
är det nationens sak att avgöra om 
den ska efterkomma detta politiska 
tryck eller ej. Så sker idag i NATO. 
Alliansen ger signaler både om vilka 
förmågor nationerna bör satsa på för 
att tillföra högkvalitativ kompetens 
till alliansens gemensamma behov 
och om vilka förmågor de bör avstå 
ifrån därför att de inte tillför något 

•

•

väsentligt. Om en NATO-nation vill 
rollspecialisera sig kan den få gott stöd 
av alliansen för att välja väg. Men det 
är ändå länderna själva som till slut 
bestämmer. 
En ännu svagare form av internation-
ell påverkan i detta avseende är den 
som EU tillämpar. Organisationen 
klarlägger för medlemsstaterna vilka 
totala brister som finns i förhållande 
till unionens målsättningar. Indirekt 
klarläggs därmed också vilka militära 
resurser det inte råder brist på, eller 
rent av överskott av. Sedan är det 
medlemsstatens sak att dra slutsatser 
för utformningen av sitt nationella 
försvar. En medlemsstat som vill 
rollspecialisera torde idag inte kunna 
få någon direkt vägledning av EU 
härvidlag, även om den bad om det. 
Däremot kan varje medlemsstat efter 
eget gottfinnande använda EU:s slut-
satser för nationella beslut. 
Rollspecialisering kan också vara en 
frivillig fördjupning av samarbete, 
såväl inom en organisations ram som 
genom bi- eller multinationellt sam-
arbete som inte hänger samman med 
medlemskap i någon organisation. 
Två eller flera länder kan slå sig sam-
man med syftet att tillsammans få ut 
en högre effekt ur sina sammanlagda 
försvarsbudgetar.11 

•

•

10  Varför det förhöll sig på det viset kan man spekulera om. En möjlig del av förklaringen kan vara att roll-
specialisering skulle framtvinga ett nära samarbete mellan paktmedlemmarna, något som Sovjetunionen 
kanske inte hade intresse av. En annan möjlig förklaring är att även WP-länderna hade en nationell strävan 
efter att bibehålla en så komplett försvarsmakt som möjligt.

11  Ett mycket modest exempel på detta (men ett som ändå framhålls ibland även internationellt) är den fördel-
ning som de nordiska länderna har gjort avseende vissa FN-utbildningar.
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En stat kan naturligtvis helt på egen 
hand utforma en rollspecialisering 
som passar in i ett internationellt 
mönster, även om ingen utomstående 
påverkar landets val. Rent nationella 
beslut kan bygga på internationella 
insikter.
Nationella beslut om rollspeciali-
sering kan innebära att man bygger 
vidare på förmågor som landet av en 
eller anledning är särskilt framstående 
på. Att gå vidare på inslagna vägar 
och fortsätta göra det man redan är 
bra på är ett sätt att tillgodogöra sig 
gjorda investeringar i både materiel 
och personal.
Beslut om satsande och avstående 
rollspecialisering kan också fattas 
med försvarsindustriella faktorer 
som utgångspunkt. Ett land kan av 
industripolitiska skäl välja att satsa 
särskilt på en förmåga som är direkt 
sammanhängande med materiel som 
tillverkas av landets (eller i landet 
verksam) försvarsindustri. På mot-
svarande sätt kan man välja att avstå 
från sådant som saknar nationella 
industriella kopplingar. 
Slutligen kan det nationella försva-
rets behov förstås påverka besluten. 
Resurser som man prioriterar genom 
satsande rollspecialisering blir natur-
ligtvis ännu mera attraktiva om de 
också är sådana resurser som behövs 
om det egna landet ska försvaras, 
antingen detta sker på egen hand eller 
tillsammans med andra. Motsatsen 
gäller också. Avstående rollspeciali-

•

•

•

•

sering blir lättare om man avstår från 
sådant som antingen är mindre akut 
viktigt för det nationella försvaret eller 
som man vet eller tror att något annat 
land kan bistå med. 

Att fatta beslut om rollspecialisering inne-
bär att minska handlingsfriheten under 
många år framåt. Ett sätt att reducera den 
långsiktiga risk man tar genom avstående 
rollspecialisering är att på något sätt om-
vandla de förmågor man avstår från till 
”vilande förmågor”. Detta är en frestande 
tanke, inte minst för länder som anser att 
de någon gång kan komma att behöva de 
förmågor de just nu måste lämna därhän. 
Startsträckan från ”vilande förmåga” till 
fullgod förmåga blir ju kortare än start-
sträckan från ruta noll. Men att bibehålla 
”vilande förmågor” har också ett pris. De 
icke volymberoende kostnader som för-
mågan drar med sig försvinner ju inte. 
Till detta kommer att det sannolikt finns 
en nedre gräns under vilken en ”vilande 
förmåga” inte kan passera utan att den suc-
cessivt eroderar. En förmåga som bibehålls 
som ”vilande ” riskerar dessutom att efter 
hand breda ut sig och dra större kostnader 
än förväntat. Det ligger ju i människans 
natur att vilja expandera just den verksam-
het som man själv har ansvaret för. 

Rollspecialisering och alliansfrihet
Är rollspecialisering över huvud taget nå-
got att överväga för alliansfria länder? En 
principfast inställning är förstås att svara 
nej på den frågan. Alliansfrihet innebär 
att man ska kunna föra krig på egen hand. 
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Alltså måste en allsidig försvarsmakt bibe-
hållas. Därmed måste man ha alla förmågor 
som krävs för det nationella försvaret; 
punkt, slut. Den inställningen är emellertid 
knappast invändningsfri. 

För det första kan man konstatera att 
alliansfria länder idag saknar och alltid 
har saknat många relevanta förmågor. 
Sverige har inte raketartilleri, markrobotar, 
attackhelikoptrar, minbrytningssystem för 
mekaniserade förband och ett antal andra 
förmågor som man med fog kan hävda 
skulle passa in i vår försvarsmakt. Dessa 
system har Sverige avstått från. Det som 
förenar dem är att vi aldrig har haft dem. 
Uppenbarligen är det lättare att avstå från 
det man inte har än från det man har. Hu-
ruvida det också alltid är klokare kan vara 
en annan sak. 

För det andra tenderar de ekonomiska 
tumskruvar som leder till behovet av 
rollspecialisering att dras åt allt mera. 
Budgetar minskar och kostnader ökar. 
Avstående rollspecialisering leder till stora 
kostnadsreduceringar. Därmed kan man 
både uppfylla besparingskrav och frigöra 
medel för andra ändamål. Det synsättet 
behöver inte innebära att det är ”bra” för 
alliansfria länder att avstå från vissa för-
mågor. Det kan däremot vara nödvändigt 
för att skapa utrymme för sådant som är 
ännu mera angeläget. 

För det tredje är det i dagens säkerhets-

politiska läge kanske så att alliansfriheten 
inte automatiskt medför behov av en all-
sidigt sammansatt försvarsmakt (vad det 
nu är). Tanken på ett Sverige som för krig 
på egen hand tycks inte vara central för 
statsmakterna. Tvärt om framtonar bilden 
av att vårt militära agerande på ett eller 
annat sätt sker i ett EU-sammanhang, inte 
bara när det rör krishantering utan också i 
händelse av väpnat angrepp.12 En kärnfråga 
är i vad mån man kan inteckna potentiellt 
samarbete med andra länder samtidigt 
som man inte ingår avtal om bindande 
försvarsgarantier. Annorlunda uttryckt: 
räcker det med ”solidaritet”13 för att avstå 
från militära förmågor?  

Alliansfria länders beslut om rollspeciali-
sering måste ses i ljuset av hur den militära 
förmågan att leva upp till alliansfrihetens 
konsekvenser uppfattas både i landet och 
i omvärlden. I dagens säkerhetspolitiska 
läge kan man kanske drista sig till slut-
satsen att en eventuell rollspecialiserings 
konsekvenser för trovärdigheten för svensk 
alliansfrihet är en viktigare fråga i Sverige 
än i vår omvärld. 

Rollspecialisering för Sverige?
Liksom alla länder måste Sverige göra sitt 
urval från ”förmågepaletten”. Vårt land 
kan liksom andra länder satsa särskilt på 
vissa förmågor och avstå från andra. Vad 
gäller avstående rollspecialisering har 

12 ”Det måste dock anses som osannolikt att Sverige skulle ställas helt ensamt om våra grundläggande säker-
hetsintressen skulle hotas”. Vårt framtida försvar, prop 2004/05:5 avsnitt 5.2.

13 Försvarsberedningen tar upp solidaritetsbegreppet på sidorna 39-40 i sitt betänkande Försvar för en ny 
tid (DS 2004:30)
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Sverige redan gjort en del, som framgår 
ovan. Att avskaffa det fasta och rörliga 
kustartilleriet är ytterligare exempel på 
avstående rollspecialisering på senare 
år. Möjligheten att gå vidare på avståen-
dets väg förefaller politiskt öppen. Både 
försvarsberedningen och regeringen har 
uppmärksammat frågan. Beredningens 
resonemang andas kritik mot de princi-
per som hittills har varit vägledande.14 
Man kan nog till och med drista sig till 
slutsatsen att försvarsberedningen anser 
att Försvarsmakten i ökad utsträckning 
bör använda avstående rollspecialisering. 
Regeringen tar upp tanken i propositionen 
för FB 04.15

Sverige har däremot inte ägnat sig åt 
satsande rollspecialisering. I det avse-
ende beter vi oss inte som ett ”litet land”. 
De resurser som vårt land har anmält till 
olika styrkeregister täcker en stor bredd. 
Anmälan till styrkeregister har använts 
som ett medel att få med större delen av 
Försvarsmakten på internationaliseringens 
väg, inte som en satsning på några inter-
nationellt särskilt efterfrågade ”nischer”. 
Några politiska signaler för att gå in 

för satsande rollspecialisering avseende 
militära förmågor kan knappast utläsas 
av försvarsberedningens rapport eller re-
geringens proposition. Tanken diskuteras 
knappast i dessa dokument, förutom som 
en materielförsörjningsfråga.16 

Ska Sverige gå in för satsande och av-
stående rollspecialisering i framtiden, och 
i så fall i vilken utsträckning? Detta är inte 
platsen att svara på den frågan. Att frågan 
kommer att övervägas åtskilliga gånger 
under de kommande åren är dock mycket 
sannolikt. Försvarsmakten har redan berört 
saken i sitt avvägningsarbete. Dialogen 
mellan Försvarsmakten och regeringen 
kommer att fortsätta. 

Ur resonemangen ovan kan man lyfta 
fram ett antal faktorer som bör beaktas 
när frågan övervägs. Sverige bör först och 
främst klarlägga vilka motiv som bör ligga 
till grund för en konsekvent nationell linje 
avseende eventuella val av rollspeciali-
sering, både satsande och avstående. En 
viktig principiell fråga är hur vi väger de 
internationella skälen mot de nationella 
skälen. Bland de internationella faktorerna 
behöver vi beakta EU:s behov, multi- och 

14 Försvarsberedningens betänkande Försvar för en ny tid (DS 2004:30).s 82:  ”Som Försvarsmaktens förslag 
är utformat blir följden att de kvantitativa reduktionerna blir långtgående för att därigenom vidmakthålla 
bredden av förband…vilket enligt beredningens uppfattning är olyckligt.”  s  89: ”Vidare anser beredningen 
att det är nödvändigt att fortlöpande kritiskt pröva behovet av de förbandstyper som finns idag, relaterat 
till den säkerhetspolitiska utvecklingen och de ekonomiska restriktionerna. ” s 121: ”De nischer som nu 
föreslagits /av Försvarsmakten/ representerar enligt beredningen fortfarande en alltför stor bredd och 
överensstämmer till stor del med existerande typförband inom Försvarsmakten. En förnyad prövning bör 
således genomföras ….” 

15 ”… skall Försvarsmakten … överväga och konsekvensbeskriva alternativ som innebär … avveckling av 
förmåga, delförmåga, hela förbandstyper eller system”. Vårt framtida försvar, prop 2004/05: 5 s 41.

16 ”Ett begränsat antal nationella nischer bör prioriteras….”. ”Nischkompetens bör också erbjudas i olika 
organisatoriska sammanhang, t ex till EU.” Vårt framtida försvar, prop 2004/05:5 s 121. 
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bilateralt samarbete och vår egen bild av 
vad det internationella samfundet behöver. 
De nationella faktorer som ska vägas in är 
framför allt den egna försvarsförmågans 
behov, försvarsindustriella faktorer och 
möjligheten att profilera oss positivt på 
sådant vi redan idag är bra på.

Självfallet spelar också ekonomiska 
beräkningar en viktig roll för beslut om 
rollspecialisering. Både kostnaderna för 
satsande specialisering och besparingarna 
till följd av avstående måste klarläggas. 
Om eller när Sverige fattar beslut om att 
avstå från vissa system eller förmågor 
måste man också väga in möjligheterna att 
kompensera de risker och andra nackdelar 
som uppstår. Att genom internationellt 
samarbete uppväga våra nationella brister 
är en metod som ofta kan övervägas. 

En hängiven förespråkare för europeiskt 
försvarssamarbete skulle förmodligen 
hävda att ett EU-land bara ska beakta de 
internationella skälen för rollspecialiser-
ing.17 Men det finns just nu inga tecken 
på att de så hängivna förespråkarna av 
samarbete är särskilt många i något land i 
vår närhet. Med stor sannolikhet kommer 
de nationella skälen att spela stor roll i 
avvägningarna av försvarsmakters sam-
mansättning under lång tid framåt, både i 
Sverige och i andra länder.

Avslutning
Det finns andra sätt än rollspecialisering 
för att i ett internationellt sammanhang 

minska kostnader för militära förmågor. 
Alternativ som förekommer i den interna-
tionella diskussionen är ”poolning” och 
gemensamt ägande. ”Poolning” innebär att 
flera länder slår sig samman och delar på 
”systemberoende kostnader”. På det sättet 
kan ett land bibehålla en större bredd av 
system utan att för den skull ensamt behöva 
stå för alla kostnader. Gemensamt ägande 
är ett ännu mera långt gående samarbete. 
För- och nackdelar med ”poolning” och ge-
mensamt ägande för svenskt vidkommande 
förtjänar att övervägas. Den analysen får 
dock ske i något annat sammanhang.

Innebär då nationell rollspecialisering 
”frälsning, undergång eller nödvändigt 
ont”? Någon mirakelkur för frälsning är 
det i alla fall inte. Rollspecialisering, både 
satsande och avstående, är förknippad med 
tydliga nackdelar. Inte heller leder rollspe-
cialisering till undergång för de länder som 
praktiserar det. Faktum är ju att nästan alla 
länder, däribland Sverige, redan ägnar sig 
åt rollspecialisering. Undergången har trots 
detta inte inträffat. 

Kan det alltså vara så att rollspecialiser-
ing är ett nödvändigt ont? Nödvändigt är 
det i alla händelser. Både ekonomiska och 
andra skäl talar för att länder som Sverige 
måste ge sig vidare på rollspecialisering-
ens väg. Såväl satsande som avstående 
rollspecialisering kommer att bli aktuella 
i avvägningssituationer i framtiden. Att 
rollspecialisering skulle vara något i sig 
ont är mindre uppenbart. Visst leder roll-

17  Att sådana skäl ska beaktas framgår av Vårt framtida försvar, prop 2004/05 s 28 ”Nya förmågemål och 
operativa krav inom EU måste därför beaktas i den nationella försvarsbeslutsrprocessen.”
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specialisering till nackdelar, men att inte 
på ett medvetet och långsiktigt sätt satsa 
på vissa förmågor och avstå från andra 

In defence planning, every nation has to 
choose from an endless range of military 
capabilities. Budgetary constraints and 
rising costs both emphasise this necessity. 
Therefore, role specialisation and niche 
capabilities are issues of great interest in 
the EU and NATO alike. Sweden also faces 
choices in this respect. The author proposes 
a conceptual distinction between “niche 
specialisation” and “relinquishing special-
isation”. Both have specific advantages 
and disadvantages. The disadvantages 
can often be reduced through international 
co-operation. 

National decisions on role specialisation 
should be based on a coherent long-term 
policy. A number of factors, international 
and national, should be taken into account. 
International requirements, expressed by 
an organisation or assessed independently, 
deserve consideration. The requirements 

Summary

National Role Specialisation – Salvation, Doom or 
Necessary Evil?

Inaugural lecture presented to the Land Warfare Section of the Royal Swedish 
Academy of War Sciences on 8 June 2005 by Colonel Gunnar Karlson

of national defence and industry are also 
parts of the equation. It is tempting to keep 
capabilities dormant, but this solution re-
tains many costs caused by the existence 
of a capability rather than by the volume 
thereof.

 Non-allied countries, including Sweden, 
have already entered the path of relinquish-
ing specialisation. Political signals in 
Sweden indicate a will to proceed further 
in this respect. Niche specialisation, on 
the contrary, does not seem to be a current 
issue in Sweden. 

The author refrains from providing spe-
cific conclusions as to what Sweden should 
do with respect to niche specialisation 
and relinquishing role specialisation. He 
concludes, however, that role specialisa-
tion will be an important issue in Swedish 
defence planning in the near future. 

leder förmodligen till andra och större 
nackdelar. 


