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Enligt sekelskiftets olika försvarsbe-
slut skall vår försvarsmakt kunna 
användas för att förebygga, avvärja 

eller begränsa i stort sett alla sorters direkta 
och indirekta hot mot landet, samhället och 
medborgarna. Frågor om vad detta egentli-
gen innebär är berättigade, inte minst mot 
bakgrund av att världen är under snabb 
förändring. Det är inte längre det kalla 
krigets säkerhetspolitiska förutsägbarhet 
som gäller. Framväxten av en multipolär 
i stället för det kalla krigets bipolära och 
de senaste årens unipolära värld betyder 
sannolikt mest för den dynamik som vi nu 
står inför och måste förhålla oss till. Men 
även den alltmer tydliga obalansen mellan 
globala behov och resurser liksom konse-
kvenserna av pågående klimatförändring 
spelar väsentliga roller i sammanhanget. I 
den samlade helheten finns ett stort antal 
faktorer och variabler. Ofta påverkar dessa 
varandra inbördes och inte så sällan på ett 
icke-linjärt sätt. Resultatet av en åtgärd 
som gett ett visst resultat i ett tidigare sam-
manhang kan bli ett helt annat i nästa situa-
tion, som i stora drag men inte helt liknar 
den förra. Ämnet är med andra ord svårt 

när man vill borra lite på djupet. I denna 
korta artikel begränsar vi oss därför till 
några teser på övergripande nivå. Teserna 
knyts till tre skärningar i den samlade hot- 
och uppgiftsbild som Sverige kan komma 
att ställas inför, nämligen

hot som inte berör Sveriges exist-
ens som fri nation.
hot eller störningar som kräver 
insatser utanför Sverige.
hot som riktar sig mot Sveriges 
existens som fri nation.

Terror m m
Till den första kategorin – hot där Sveri-
ges existens inte ifrågasätts – hör terror, 
organiserad brottslighet, sabotageaktioner, 
utomparlamentariska aktioner m m. Våra 
motåtgärder skall vidtas utan att riket är i 
krig eller krigsfara. De riktar sig inte mot 
en militär fiende, mot kombattanter. De 
utgör i stället polisiära insatser mot perso-
ner och grupper som bryter mot nationella 
lagar och internationella konventioner. Ter-
rorister är lagbrytare, även om de själva vill 
betraktas som legitima kombattanter. 

•

•

•
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Polisiära insatser syftar till att förhindra 
eller konstatera brott, inte till att bestraffa. 
Insatserna kan dock kräva våldsanvänd-
ning. Ingen kan mot sin vilja åläggas 
att utöva sådant våld. Endast frivillig för-
svarsmaktspersonal kan därför delta i 
dessa polisiära insatser. Försvarsmakten 
bör organiseras så att det klart framgår 
vilka förband och enheter som skall kunna 
användas. Insatsenheterna bemannas med 
frivilliga som skall ges en för uppgifterna 
adekvat utbildning. Skarp verksamhet 
leds av polisiära myndigheter och organ. 
Underrättelser och övrig information i 
ärendet inhämtas i samverkan med främst 
våra nordiska grannländer, EU och USA/
NATO men även andra länder kan komma 
ifråga i sammanhanget. Underrättelsernas 
del av problematiken är till sin natur inte 
nationell utan global.

Insatser utanför Sverige
Under intryck av terrorattackerna 2001 
och senare formulerades i Väst snabbt en 
antiterrorstrategi omfattande två huvud-
delar. Befintliga terrorister skall bekämpas 
vid källan, d v s på de platser i världen där 
de har sina rekryterings- och utbildnings-
baser. Därutöver skall västvärlden verka 
för att demokrati och frihet får en bred 
spridning, vilket förutsätts vara synonymt 
med minskat stöd för terrorgrupper. I båda 
fallen har militära medel en viktig roll. Till 
bilden hör också att stridskrafter från olika 
länder skall kunna samverka med varandra 
på ett effektivt sätt.

Denna strategi anammades snabbt av vår 
statsmakt och vår militära ledning. Interna-

tionella insatser kom i praktiken snart att 
sättas i främsta rummet bland försvarets 
uppgifter. 

Nedan redovisar vi några reflektioner 
kring den valda strategin.

Intresset för att jaga terrorister ”vid käl-
lan” minskar nog väsentligt framöver av 
flera skäl. Erfarenheterna hittills av denna 
typ av operationer är inte särskilt uppmunt-
rande, de binder avsevärda resurser under 
lång tid och nyttan av dem är begränsad. 
Detta är självfallet inte liktydigt med att 
terrorismen kommer att minska; den kan 
tvärtom komma att ingå som en bricka i 
spelet mellan de stora aktörerna i syfte att 
verka kraftsplittrande hos motparterna. 
Men i så fall blir terrorister ännu svårare 
än idag att komma åt i deras basområden 
eftersom de backas upp och skyddas av 
en eller flera av de stora aktörerna. Ter-
roristhotet måste mötas med andra och 
effektivare metoder.

Ett grundkrav på våra internationella 
insatser är att de är etiskt försvarbara. De 
skall dessutom ur politisk synvinkel väljas, 
planeras, organiseras och genomföras så att 
de med stor sannolikhet når uppsatta mål 
och därmed gör nytta. Vidare bör civila 
hjälpinsatser sättas in så fort det alls är 
möjligt för att det berörda samhället skall 
fås att fungera på ett godtagbart sätt. En 
förutsättning för att detta viktiga delmål 
skall uppnås torde vara att militära och ci-
vila insatser pågår nära samtidigt och under 
gemensam eller åtminstone väl samordnad 
operativ ledning.

En konsekvens av kravet i föregående 
stycke är att insatserna fortlöpande behöver 
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utvärderas med avseende på den utrikes-
politiska, säkerhetspolitiska, humanitära 
m m nytta de medför på kort och lång sikt. 
Det är oklart om denna viktiga verksamhet 
bedrivs idag. 

Våra internationella insatsstyrkor skall 
utformas, utrustas och utbildas så att de kan 
dominera sitt geografiska ansvarsområde. 
Normalt bör de göra detta genom att inom 
ramen för en tydlig militär professionalism 
uppträda ”fair, firm and friendly”. Om va-
penmakt behöver tillgripas sker det på ett 
balanserat sätt och så att oskyldiga civila 
inte drabbas i onödan. Våra insatsstyrkor 
skall också kunna samarbeta med andra 
länders krigsmakter. I realiteten skall in-
satsstyrkorna kunna ockupera sitt område i 
betydelsen att ta ett brett ansvar för det och 
dess befolkning. Vi måste vara medvetna 
om att det blir kostsamt.

Vår samlade militära internationella 
insatsorganisation, här kallad Kåren, bör 
således ha de egenskaper som känneteck-
nar en effektiv och moraliskt högtstående 
krigsmakt samtidigt som den i likhet med 
en expeditionskår skall kunna verka i olika 
geografiska, klimatologiska och kulturella 
miljöer. Dessa krav sammantagna ställer 
höga krav på uttagning, utrustning, beväp-
ning och utbildning av berörd personal. Som 
stöd i dessa sammanhang måste det finnas 
en relevant värdegrund. Denna behöver 
antagligen skilja sig från Försvarsmaktens 
på ett antal punkter beroende på olikheter i 
uppgifter och deras förutsättningar.

Värdegrunden är normgivande både för 
Kårens bemanning och dess medelstilldel-
ning.

Det synes finnas skäl att pröva Kårens 
inordning under Regeringskansliet. Den 
omedelbara tanken att Kåren skall sortera 
under Försvarsdepartementet kanske inte 
är den bästa. Det är viktigt för de militära 
utlandsinsatserna dels att de sker i en nära 
samverkan med enheter från civila bi-
ståndsorgan, dels att de militära förbanden 
har en så bred kunskap som möjligt om 
aktuella politiska, kulturella, religiösa, 
etniska m fl förhållanden i insatsområdet. 
Det är rimligt att anta att denna utbildning 
bäst hanteras i Utrikesdepartementets regi. 
Att lägga in Kåren under Utrikesdeparte-
mentet är också i grunden naturligt därför 
att Kåren främst tjänar utrikes- och säker-
hetspolitiken och inte försvarspolitiken. 

Klara administrativa och ekonomiska 
gränser bör dras mellan Kåren och För-
svarsmakten. På en sådan grund används 
tillgänglig personal, materiel m m på ett i 
varje särskilt fall lämpligt sätt (lån, leasing, 
köp etc). Försvarsmakten och dess ledning 
bör inte ha någon form av befälsrätt över 
Kåren men inte heller Kåren över För-
svarsmakten.

Försvar av Sveriges existens som fri 
nation
I inledningen till denna artikel pekades 
på några förhållanden som antagligen 
kommer att betyda mycket mer för hur 
förutsättningarna för säkerhet och fred i 
världen utvecklas framöver än vad ett even-
tuellt fortsatt krig mot terrorismen kommer 
att göra. De stora aktörernas ageranden 
torde främst styras av strävan att för egen 
del säkra så mycket som möjligt av viktiga 
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naturresurser. 
Den viktigaste konsekvensen för vår del 

av en konkurrens på global basis mellan 
stormakter är att utvecklingen blir svår att 
förutsäga. Konkurrensen kan ske utan att 
vapen kommer till användning. Alternativt 
kan det bli fråga om begränsade väpnade 
konfrontationer men även om regelrätta 
krig i värsta fall med insats av NBC-va-
pen. En liten stat har inga eller mycket 
små möjligheter att påverka skeendet. 
Men småstater kommer lätt i kläm. De 
kan då liera sig med någon av de stora 
aktörerna men med risk att bli indragna 
i deras kraftmätning. För svensk del kan 
samma risk aktualiseras om vi via EU blir 
lierade med någon stormakt eller något 
stomaktsblock.

Den enda slutsats, som entydigt ligger 
på den positiva sidan för en småstat som 
Sverige i det svårbedömda läge som kon-
kurrensen mellan stormakterna innebär, är 
att vi bör satsa på ett eget, folkförankrat 
försvar mot väpnat angrepp. Folkförankr-
ingen – idén om att alla har plikt att bjuda 
motstånd – är den enda värdegrund som 
håller i vårt demokratiska Sverige. Syftet 
med vårt militära försvar är inte att besegra 
en anfallande stormakt; det vore en orealis-
tisk målsättning. Det är i stället fråga om 
att utforma ett försvar som i omvärldens 
analyser visar att det skulle kosta mer än 
det smakar att ge sig på oss. 

En sådan satsning är nog den bästa freds-
bevarande insats ett litet land kan erbjuda 
i en globaliserad värld med konkurrerande 
stormakter och med all den övriga mosaik 
av länder och politiska, ekonomiska, et-

niska, religiösa m fl intressen som kommer 
att finnas där. Den minskar både frestelser 
och handlingsfrihet för dem i vår omvärld 
som kan komma att se vapenmakt som 
ett verksamt och användbart medel i den 
kommande konkurrensen om världens 
resurser.

Viktiga slutsatser
Risken är stor att terrorism även framöver 
kommer att vara ett inslag i kampen mellan 
motstridiga intressen i världen. Metoden att 
med internationella militära insatser söka 
eliminera terrorister i deras basområden 
har emellertid visat sig vara föga effektiv 
och i en del fall rent av kontraproduktiv. 
För Sveriges del är det antagligen bäst att 
satsa på internationell samverkan på under-
rättelsesidan och därutöver på tillräckliga 
fysiska och ekonomiska resurser för att 
bevaka och skydda nyckelobjekt och skapa 
redundans för viktiga funktioner i det egna 
landet. I bevakning och skydd bör även 
militära resurser komma till användning.

Efterfrågan på svenskt deltagande i 
internationella insatser kommer sannolikt 
att även framdeles vara hög. Inom ramen 
för vår biståndsverksamhet kommer det 
troligen att finnas lägen då militärt stöd 
är nödvändigt och dessutom vilar på rätt 
värdegrund. Däremot kommer vi knappast 
att kunna formulera hållbara motiv för att 
med militära insatser försöka sprida demo-
krati och frihet i främmande länder eller 
att med militära medel delta i den globala 
konkurrensen. Vi kommer heller inte att ha 
råd med en sådan verksamhet.

Vi måste i stället ägna kraft åt att skydda 
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vår egen demokrati och vår frihet, det vill 
säga vår nation och vårt statsskick. Finlän-
darna säger: ”Vi behöver ett försvar, alltså 
har vi ett”. Som vårt utgångsläge är idag 
blir en motsvarande formulering för vår 
del: ”Vi behöver ett försvar, alltså bygger 
vi på nytt upp ett”. 

En uppbyggnadsprocess kommer att ta 
tid. Först gäller det att skapa en idébild, en 
vision, av vårt framtida försvar på medel-

lång och lång sikt. Skall visionen bli bra 
krävs ett hårt och skickligt arbete. Sedan 
gäller det att i successiva steg realisera 
visionen. Det japanska talesättet, ”Vision 
utan handling är dagdrömmeri. Handling 
utan vision är en mardröm”, antyder på ett 
bra sätt den utmaning vi står inför.

I skriften ”Försvara Sverige bättre” finns 
en första skiss till en vision i ärendet.

 

Summary

Anti-terror Activities, International Missions 
and National Defence

by Major General Bengt Lönnbom and 
Brigadier General Jan Wickbom

The Western strategy to ward off terrorists 
and enhance democracy by global expe-
ditionary military missions has proved 
dubious. Terrorists are still numerous and 
democracy has been hard to introduce by 
force of arms. A shift to other means and 
strategies is appropriate.

The now emerging multiple-polarity 
world will most likely engage the great 
powers in a global competition regarding 
vital natural resources. From a security 
point of view the world will be a lot more 
unpredictable.

International missions will still be a 
task for Swedish military forces. They 
will, however, probably return to a less 
ambitious level than the one originating 
from the attack on World Trade Centre on 
September 11th 2001.

Sweden’s best move will be to strengthen 
her power to defend her own territory by 
military means. The objective is to counter 
the rising unpredictability and not become 
a military vacuum that may attract anyone 
to exploit.


