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Vårt framtida samhällsförsvar 
börjar ta form. Ännu finns tid 
att överväga karaktär på och 

utformning av delar och hur de ska passa 
ihop nationellt och internationellt.

Utvecklingen av ledning och ledarskap 
i DNS bromsas av Försvarsmaktens 
tidigare dominans och nuvarande vånda 
att hitta sin nya roll. Det parlamentariska 
läget har inte främjat diskussionen. För-
söken att tilldela Försvarsmakten en enda 
roll i väpnade konflikter utomlands och 
avskriva behoven av ett nationellt försvar 
mot väpnat angrepp under svensk kon-
troll har inte lyckats. Många myndighets-
representanter hävdar nödvändigheten av 
att få ett utvecklat samarbete till stånd 
mellan det gamla totalförsvarets olika 
delar. Samtidigt arbetas det hårt för att 
skaffa sig en bättre position för myndig-
heten och ibland också, helt naturligt, den 
egna karriären.

Framställningen nedan gör inte an-
språk på att vara vare sig vetenskaplig 
eller genomtänkt i varje aspekt. Några av 
mina fundamentala förutsättningar skiljer 

sig från dem som beslutats i verkligheten. 
Ett exempel är att jag anser att kravet på 
professionalism kräver frivilligt yrkesfolk. 
Värnplikten, med dagens tillämpning, är 
ingen bra rekryteringsbas för framtida 
insatsförband. 

Mitt resonemang grundas på de av mig 
redovisade debattinläggen i Handlingar 
och Tidskrift 2004-2005. Propåerna är 
i flera fall intuitiva och därför inte un-
derbyggda. Syftet är inte att bidra till 
vårt vetande fast mer att tjäna som en 
katalysator för fortsatt diskussion och 
problematisering.  

Redovisningen görs med ett antal punk-
ter under rubrikerna doktrin, personal, or-
ganisation, teknik samt träning, övning och 
prov. Punkterna redovsias i telegramstil för 
att läsarna lättare skall se helhet, käraktär 
och sammanhang.

Doktrin
1 Svenska intressen prioriteras före nord-

iska, europeiska och globala. Riskerna 

Utformningen av Det Nya Samhälls- 
försvaret DNS 2010 – Ett försök till 
konkretisering

av överste Claes Sundin
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med och kostnaderna för långa logistik-
vägar samt avlägset belägna baser och 
försörjningsenheter beaktas. 

2 Insatser görs med mandat från EU och 
FN också tillsammans med NATO på 
sätt som gagnar en relativt självständig 
utrikespolitik med kontinuitet.

3 Svenska insatsenheter ska vara bland de 
första på plats i insatsområde och bland 
de första att bli avlösta. Snabba insatser 
med kvantitativt begränsade resurser på 
bekostnad av uthålligheten för att inte 
(tvingas) binda resurser längre än nöd-
vändigt och därmed förlora möjligheten 
att åta sig med tiden angelägnare upp-
drag. Måtto: Semper in primis (Alltid i 
första ledet). Prägel: Snabbhet/Tempo, 
integration, flexibilitet, innovation. Tan-
ken är att snabba insatser tidigt ska ge 
större effekt. Tidiga, korta insatser innan 
läget riktigt klarnar torde innebära risk 
för högre förlustsannolikhet per dygn 
men under kortare tid och därför lägre 
totalsiffra? 

4 Det är vid varje insats ett vågspel hur 
omvärlden uppfattar missionens initiala 
framgångar och tillkortakommanden. 
Genom att från början sträva mot en 
hög nivå vad avser dugligheten finns en 
möjlighet att öka svenska insatsenheters 
renommé på ett sätt som vinner respekt 
och i sig är konfliktdämpande. Kontakt-
förmågan med media blir ännu viktigare 
och bör därför utvecklas ytterligare.

5 Samarbetet utvecklas med de nordiska 
och baltiska grannarna, längst drivet 
med Norge som vi har ett bilateralt avtal 

med bl a för att minska beroendet av 
Göteborgs hamnar.

6 Territorialförsvaret är varje kommuns 
angelägenhet. Det byggs av polis, sök- 
och räddningstjänst, hemvärn vilket 
rekryterar en del av veteranerna från 
insatsförbanden och frivilliga försvars-
organisationer. Kommungrannar hjälps 
åt. Nationella reserver finns men är 
avsedda att i första hand brygga för av-
görande internationella insatser vid och 
nära Sveriges gränser. Dessa insatser 
utifrån kan emellertid låta vänta på sig 
då de är engagerade i andra konflikter 
även om den norddiska arenan skulle 
vara prioriterad. Vi hjälper andra – an-
dra hjälper oss!

7 De starka nationella ledningsnivåerna 
är central och kommunal – regional 
nivå finns, har begränsad beslutanderätt 
och är mest inriktad på att underlätta 
kommunal samverkan och centrala na-
tionella insatser. 

Personal
1 Yrkesfolk i insatsförbanden som rekry-

terats på öppna arbetsmarknaden för en 
tidsbestämd anställningsperiod (12 år) 
efter tysk förebild (Offizier zur Zeit). 
Avancerade lämplighetstest genomgås 
före antagning. Särskild lagstiftning 
för anställning, arbetstid, beskattning, 
parallella studier m m. 

2 De som avses placeras i insatsförbanden 
har vid anställning påbörjat universi-
tetsstudier. Utöver egna val finns ett 
obligatoriskt teoripaket i vilket ingår 
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organisationslära, konfliktkunskap, 
geografiska, klimatologiska, kulturella 
och demografiska faktorer, transna-
tionell terrorism, mellanstatliga krig, 
inbördeskrig, befolkningsgruppers 
frigörelse genom väpnad kamp samt 
folkrätt – krigets lagar. 20-80 poäng 
beroende på befattningens kravprofil.

 3   Lärlingsbaserad utbildning kombinerar 
övningar – utbildning (”hands on”). Er-
farna överför kunskaper till adepter.   

4   Simulatorövningar används flitigt för att 
ge mängdträning och möjlighet att träna 
det som inte kan övas på annat sätt.

5 Arbetskläder och beredskapsanpassad 
skyddsutrustning bärs på arbetstid och 
vid hög beredskap. 

6 Svenskt traditionellt ledarskap med en 
tydlig dialog mellan ledare och ledda 
som det kommer till uttryck i lagsporter 
som fotboll, handboll, ishockey, kombi-
neras med kunskap om och respekt för 
andra kulturers sätt att vara och leda.

Organisation
1 Nytt Departement för Gemensam 

Säkerhet och Trygghet (DGST) med 
samlat ansvar för ”blåljusmyndighe-
terna” (Sök- o Räddningstjänst, polis, 
tull, kustbevakning), Försvarsmakten 
m fl ersätter Försvarsdepartementet.

2 Permanent Krisledningsgrupp i Re-
geringskansliet (PKRK) efter brittisk 
förebild (Permanent Joint Headquar-
ters-PJHQ) och med inspiration hämtad 
från FHS ledningslaboratorium för att 
bl a kunna åstadkomma en gemensam 

(nationell) lägesuppfattning och rollför-
ståelse. 

3  Myndigheterna under UD, DGST, m fl 
departement har, mer tydligt för all-
mänheten, en krisledningsorganisation 
i beredskap. Delvis rörlig lednings-
funktion enligt konceptet ROLF 2010. 
Integrerad, övergripande ledning från 
modulära stabsdelar som ägs av militära 
och civila myndigheter (några var) inte 
enbart i Sverige.

4  Information vid beredskapshöjning eller 
-sänkning till massmedia och allmänhet. 
Rörliga informationscentraler ingår som 
moduler i konceptet ROLF 2010 men 
kan också användas fristående.

Teknik
1 Satsning på modern ledningsteknik för 

att kunna samarbeta med de främsta 
internationella systemen särskilt dem 
för underrättelsetjänst och logistik. 
Härigenom stöds och utnyttjas kvarva-
rande och nya delar av svensk försvars-
industri, vilket också befrämjar insyn. 
Vår nuvarande tätposition förstärks och 
ger indirekt pengar tillbaka vid export 
eller samarbete. Dessa tankar utvecklas 
i en fristående PM som f n diskuteras 
med användare som representerar DNS 
olika delar.

2 Utvecklingen sker inkrementellt och 
evolutionärt med aktiv medverkan av 
nyttjarna.

Det är människorna i ledningssyste-
men som ska stödjas och inte tekniken 
som bemannas.
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3  Reservsystem på låga tekniknivåer 
ska öka möjligheterna att möta asym-
metrier   

4  Kravet på anständig risk för skador 
och förluster driver utvecklingen mot 
obemannade och fjärrmanövrerade 
stridsplattformar. Striden, ledningen 
och inhämtningen av underrättelser 
påverkas av detta. 

Träning, övning och prov
1  Övningsverksamheten har flera syften: 

De som leder ska övas att leda, och de 
ledda ska veta hur de blir ledda. Det 
går att kombinera övning och prövning. 
Ledningen på olika nivåer övar med 
mentorer så att inget går snett. Med 
denna gemensamma erfarenhet som 
grund ska tilltro och tillit öka, förmåga 
och system utvecklas.

2  Prov inplaneras för att säkerställa till-
gänglighet, effektivitet och demokratisk 
insyn.  

När särskilda skäl finns kan oan-
mälda prov göras.

3  Ledningen i alla nivåer övas minst tre 
dagar om året – då och då samtidigt och 
tillsammans. 

4  Samträning sker i första hand mellan 
nationella enheter.

5  I internationella samövningar deltar 
insatsförband där annars svårfångade 
erfarenheter kan tillvaratas. Kom-
mandospråk: svenska, ”nordiska” eller 
engelska.

6  Övningar med olika nationers mark- och 
luftstridskrafter genomförs ofta i norra      
Sverige. Det är ett sätt att betala för 
samarbetet men också ett sätt att bidra 
till vårt nationella territoriella försvar i 
glest befolkade kommuner, inte minst 
sommar och vinter.

7  Svenska marinstridskrafter övar i för-
sta hand i Östersjön. Importsjöfarten 
på Västerhavet skyddas av svenska, 
norska, danska och brittiska försvarsen-
heter.


