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Det politiska (och folkliga) intresset 
för mer avlägsna (20-30 år) framtider 

tycks ha falnat i Europa. Kanske är orsa-
ken den att man inte förväntar sig något 
gott.1 Undantaget är klimatförändringar 
där Europa har engagerat sig i motsats 
till t ex USA.2 I tidsperspektivet 20-30 
år är emellertid inte klimatförändringar 
av någon avgörande betydelse för ut-
formningen av vårt försvar. Bristen på 
politiskt diskuterade dystopier (av typen 
osannolika händelser men med allvarliga 
konsekvenser och som förhoppningsvis 
kan undvikas) utgör ett problem för en 
konstruktiv försvarsplanering.3

Det tycks för närvarande var en förhärs-

kande uppfattning i vår del av världen att 
stat-stat-krig inte är aktuella längre. Krig 
betraktas dessutom allmänt som ett omo-
dernt sätt att lösa konflikter.4 Framtidens 
våldsanvändning (liksom dagens) rör 
inomstatliga konflikter, terrorism mm. Det 
finns dock de som inte betraktar stat-stat-
krig som lagda på historiens skräphög. Till 
vilka jag ansluter mig. 

Krig
Det har förekommit förr i historien att vi 
har haft långa perioder utan större stat-stat-
krig. Det har sagts tidigare (1914) att krig 
inte är möjligt beroende på dess förödande 
konsekvenser. Det finns därför anledning 
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1  Delpech, T:  Savage Century. Back to Barbarism. Carnegie Endowment for International Peace. Wash-
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En konsekvens av den förändrade synen på krig är en förändrad syn på militär professionalism från krigare 
till byråkrat (som har förskansat sig bakom skrivbordet och inte vill riskera att ge sig ut i fält). Endast 
specialstyrkor bibehåller ett krigar-etos – se Rasmussen, M V: The Risk Society at War. Terror, Technology 
and Strategy in the Twenty-First Century, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
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att föreställa sig olika stat-stat-krig som 
kan inträffa i framtiden.5 Orsakerna till 
konflikter kan t ex vara konflikter om 
naturresurser eller spridning av massför-
störelsevapen.6 Förhoppningen om en 
snar konvergens mellan alla stater mot 
demokrati och marknadsekonomi tycks 
dessutom ha kommit på skam7 (vilket kan 
vara ytterligare en konfliktanledning). 

Även om stat-stat-krig är osannolika 
finns det anledning att tillämpa försiktig-
hetsprincipen/Catastrophic Harm Precau-
tionary Principle:8

When risks have catastrophic worst-case 
scenarios, it makes sense to take special 
measures to eliminate those risks, even 
when existing information does not enable 
regulators to make a reliable judgment 
about the probability that the worst-case 
scenarios will occur.  

Försvarsmaktens uppgifter
Försvarsmakten har tre huvuduppgifter:

Försvar av territorium (Sverige och • 
på sikt EU/NATO)

Deltagande i internationella ope-• 
rationer.
Stöd till polisen m.m. vad gäller • 
kamp mot terrorism, organiserad 
brottslighet etc.

Olika scenarier är tänkbara för det terri-
toriella försvaret. Viktigt är att tänka fritt 
beträffande former (materiel, organisation, 
operativa principer) för möjliga angrepp 
och vårt försvar.

Det kommer att finnas efterfrågan på 
deltagande i internationella operationer 
även i framtiden. Dock bedömer jag att 
vår prioritering blir lägre. Skälen till detta 
är flera:

Ett upplevt territoriellt hot kommer • 
att bedömas vara viktigare.
Västs erfarenheter från operatio-• 
nerna i Kosovo, Afghanistan och 
Irak har inte varit uppmuntrande.9 
Trots stora insatser och höga kost-
nader har uppsatta mål enbart 
delvis nåtts. Argumentet att man 
bäst försvarar Sverige (Europa) i 

5 Delpech op cit. Axberg, S and Foghelin, J (red): Perspectives on Military Technology. The Royal Swedish 
Academy of War Sciences. Department of Military Technology. Fälth & Hässler, Värnamo 2006 s 41-
46. Foghelin, J: Impacts of the New Societal Conflicts. Kagen, R: The Return of History and the End of 
Dreams, Atlantic Books, London 2008. Tausch, A Nicolaj: Kondratjew und die Zukunft der Konflikte in 
der Weltgesellschaft. Bewertung eines Neuansatzes des “Nato Institute for Advanced Studies“, s 289-298 
ÖMZ 3/2008

6  Olsen, J  A (red): On New Wars. Oslo Files, On Defence and Security – 04/2007. s 67-82.  
Münkler H: What is really new about the new wars? – A reply to the critics.

7  Gat, A: The Return of Authoritarian Great Powers, s 59-69 in Foreign Affairs. Vol 86, nr 4; Kagan, op 
cit s 53-80

8  Sunstein op cit. s 119, fotnot 2
9  Axberg and Foghelin (red) op cit, s 57-59, fotnot 5. King, I och Mason, W: Peace at any Price. How the 

World Failed Kosovo. Hurst & Company, London 2006.
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Afrika, Asien… förefaller alltmer 
ihåligt.10

The willingness to invest more than $5 
billion in UN peace operations was ge-
nerated in, and will be sustained by, the 
post-9/11 belief that failed states are ideal 
training, staging and breeding grounds for 
international terrorists. This assumption 
is starting to be challenged, as there is 
little evidence linking either the identity 
of terrorists, or their training and staging 
grounds, with failed states, especially in 
Africa. Most terror attacks to date have 
been planned and staged from relatively 
stable states outside Africa, where inter-
national terrorists have access to modern 
information technology, international ban-
king and international travel networks.

Humanitära skäl kan dock ändå tala för 
en insats.

Man kommer att söka efter nya alternativ 
för internationella insatser (FN i större 
utsträckning, regionala organisationer, 
private military companies (PMC), större 
andel civila och militära rådgivare till se-
curity sector reform (SSR) etc.11

I kampen mot terrorism behövs militärt 
stöd i första hand mot storskalig (kata-
strofisk) terrorism. Särskilt kan det gälla 

terrorister med massförstörelsevapen och 
vid insatser utanför Sverige.

Val av medel för att lösa konflikter
Det har framhållits att Europa (EU) och 
USA har olika syn på val av medel för att 
lösa konflikter.12

Under det att USA är snar att tillgripa 
militära resurser är Europa mer benäget att 
börja med andra medel såsom diplomati, 
ekonomiska sanktioner etc. Från europeisk 
sida har det riktats kritik mot ett ”trigger 
happy” USA. Kritiken har i vissa fall varit 
berättigad. Samtidigt kan man undra om 
inte Europa blivit ”överciviliserat” i sitt 
avståndstagande från militära maktmedel. 
I en värld där inte alla delar den europeiska 
synen på lämpliga medel för internationell 
konfliktlösning kan detta bli problematiskt. 
En utpräglad arbetsfördelning mellan USA 
(militära medel) och Europa (civila medel) 
kommer av flera skäl inte att fungera i 
alla situationer. Europa måste stärka sin 
militära kapacitet.

Försvarsmakten utformning
Försvarsmakten bör utformas mot upp-
gifterna (se avsnittet Försvarsmaktens 
uppgifter). Det bästa är att exemplifiera 
uppgifterna med ett antal scenarier. Att 

10  de Coning, C: Peace Operations in Africa: Challenges and Trends over the Next Decade, Militært Tidskrift, 
137. årgång – nr 1-april 2008, s 4-16.

11  de Coning ibid; Foghelin, J: Internationella operationer – Analysstöd. KKrVAHT 5. häftet 2007 s 109-
118.

12  Kagan, R: Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order Alfred A Knopf, New 
York 2003.
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utforma mot någon allmän teknisk eller 
annan utveckling är ingen bra modell,13 
Jämför ökenvandringen NBF.14 Utan kon-
kretiserade uppgifter är risken stor att olika 
särintressen blir styrande. Försvarsmakten 
utformas utgående från t ex:

behovet av att sysselsätta arvet av • 
officerare,
regionala intressen,• 
intressen hos delar av försvaret för • 
vissa typer av förband,
försvarsindustrins intressen av • 
export 

i stället för kärnuppgifterna.

EU och NATO
Konsekvenserna för små länder av att 
tillhöra organisationer med säkerhets-
intressen och/eller militära allianser är 
svårbedömda.15

På sikt kommer nog Sverige att både ha 
ett närmare försvarssamarbete med EU och 
gå med i NATO. På vägen dit kan det sä-
kert vara bra med ett mer intimt samarbete 
inom Norden.16

Viktiga komponenter i ett europeiskt 
försvar kan vara:17

Missilförsvar.• 
Kärnvapenavskräckning.• 
Konventionellt försvar.• 
Luftförsvar.• 
Återhämtningsförmåga.• 

I försvarsberedningens betänkande ”Sä-
kerhet i samverkan”18 talas det i positiva 
ordalag om EUs solidaritetsklausul. Frågan 
är emellertid hur man skall tolka klausu-
lens innebörd. Möjliga tolkningar kan vara 
enligt följande.

Om någon/några av EU:s medlemsstater 
(MS) attackeras skall Sverige:

överväga att hjälpa till med resurser • 
som finns tillgängliga i Sverige,
ha utformat sitt försvar (mer expe-• 
ditionskårsartat) så att man snabbt 
kan erbjuda hjälp,
ha planerat tillsammans med olika • 
MS så att man både har resurser 
och kunskap om möjliga operatio-
ner ledande till snabbt bistånd,
ha en militär alliansplanering. • 

13 Foghelin, J: ”Perspektivstudier – (strategisk planering) i Försvarsmakten – Några ord på vägen”. s 41-49 
i KKrVAHT 4. häftet 2007.

14  Utopier kan innehålla några användbara grundelement men människan idealiseras ofta för starkt, jämför 
More, T: Utopia. Penguins Classics. London 2003.

15  Kjölberg, A: ”Livet i hegemonins skygge – en småstats sikkerhetslogikk”. FFI/Rapport– 2007/01626. 
Forsvarets Forskningsinstitutt, Kjeller, Norge. 

16  Syrén, H: Nordic Defence Cooperation NATO’s nations and Partners for Peace. Vol 53, Nr 1/2008  
s 252-259.

17  The Venusberg Group. Beyond 2010. European Grand Strategy in a Global Age. Guetersloh, July 2007. 
s 60.

18  Ds 2007:46.
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”Mer pang för pengarna”
Då Försvarsmakten inte är konkurrens- 
utsatt eller inte används ofta (åtminstone i 
sin helhet) är det extra viktigt att medbor-
garna har en tillit till försvarets effektiva 
resursanvändning. Detta är av betydelse 
när man skall argumentera för bibehållna 
eller ökande ramar.

Relationen mellan volymen av krigs-
förband (sådana som är direkt tillgängliga 
eller efter en kort tid av kompletteringar) 
och tilldelade resurser är inte imponerande 
för närvarande. Den viktigaste orsaken till 
detta är arvet från det kalla kriget.19 Ett arv 
som inverkar på flera sätt:

Föreställningar, procedurer, organi-• 
sationer… som lever kvar.
Låsningar i materiel(arv, kontrakt • 
som inte kan brytas etc).
Låsningar i personal (personal med • 
livstidsanställning, personalstruk-
tur [bl a avsaknad av en underof-
ficerskategori ]…)

Enkelt uttryckt har vi t ex för många of-
ficerare och flygplan i förhållande till vad 
vi borde ha i en avvägd försvarsmakt för 
dagens uppgifter.

Till problemen har också bidragit en 
bristfällig dialog mellan regering/riksdag 
och Försvarsmakten om hur mycket som 

kan rymmas i olika ekonomiska ramar.20

Man kan nog förvänta sig fortsatta 
relativt (i förhållande till vad som gällde 
under det kalla kriget) täta förändringar i 
försvarsmaktens uppgifter. För att man inte 
hela tiden skall ha en försvarsmakt som är 
avsedd för gårdagens eller före gårdagens 
uppgifter måste dynamiken förbättras. Det 
fordras bättre ”svängprestanda”.21

Försvarsmaktens interna ekonomistyr-
ning behöver förbättras. Det är inte i första 
hand en fråga om att ta fram datorhjälpme-
del (som tenderar att bli mycket dyra att 
utveckla och vidmakthålla) utan att:

inrätta en organisation med klara • 
ekonomiska ansvar,
ha civil ekonomisk kompetens där • 
den behövs,
att skapa incitament för att hålla sig • 
inom givna ramar.

Alltför ofta tycks mekanismen nu vara 
följande:

Få fram ett positivt beslut i frågan • 
genom för låga kostnadsuppskatt-
ningar.
När beslut väl har fattats är det fritt • 
fram för olika slag av kostnads-
höjningar.

Författaren är avdelningschef på FOI och 
ledamot av KKrVA

19  Foghelin J: ”Kalla krigets arv bromsar Europas omställning.” Framsyn 1-2003, s 35-36.
20  Foghelin J: ”FPE–en utvärdering.” KKrVAHT 3. häftet 1989, s 221-237.
21  Foghelin : Perspektivstudier… op cit, fotnot 13.


