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Denna redovisning utgör en delrapport 
inom ramen för Akademiens ”små-

statsprojekt” och är författad av avdelning 
III ordförande, överste 1. gr Swen Persson. 
Den är dessutom författarens summering 
av dennes inlägg i de två symposier Aka-
demien hållit inom projektet. Avdelningens 
slutliga bidrag till projektet kommer att 
lämnas senare i höst efter ett antal diskus-
sions- och seminarietillfällen.

Bakgrund (utdrag ur 
bakgrundspappret till 
småstatsprojektet)
Med de förändringar som det internatio-
nella systemet undergått – först genom 
det kalla krigets avslutande med Sovjetun-
ionens fall och USA:s ohotade hegemoni 
(unipolaritet), därefter under 2000-talets 
första decennium genom nya tendenser 
till multipolaritet med rysk ”återkomst”, 
kinesiskt uppstigande och flera större ak-
törer på horisonten samtidigt som USA:s 
ställning/status försvagats – ställs de mind-
re staterna inför nya utmaningar: på vad 
skall nu vår säkerhet byggas i det längre 
perspektivet?

Vi ser Sverige som en europeisk småstat. 
Begreppet ”småstat” är emellertid inte helt 
okontroversiellt – och det är inte heller 
självklart att Sverige är en sådan stat. Själva 
småstatsbegreppet är omdiskuterat. Wien-
kongressen 1814 definierade stormakter 
som stater vilka kunde hålla 100 000 man 
i fält under längre tid. Sverige kunde inte 
detta 1814 och förpassades då till Carl Jo-
hans förtrytelse till en andra klassens stat. 
Under 1800-talet blev en rad europeiska 
länder, tidigare stormakter, småstater, som 
sedan under 1900-talet kom att bli mer eller 
mindre hjälplösa offer för stormaktsaggres-
sion. Dock icke alla. En del försvarade sig 
med betydande framgång (Finland), andra 
lyckades genom tur och skicklighet rädda 
sig undan stormarna. Sverige var här excep-
tionellt framgångsrikt. Under kalla kriget 
hamnade vi sedan i en unik barriärposition 
mellan Öst och Väst vars innebörd gav oss 
en strategisk betydelse vida överstigande 
småstatens lättviktighet.

Med kalla krigets slut upphörde barriär-
rollen men vi lyckades under Bildtreger-
ingen (och uppföljningen under Persson-
regeringen) att hitta en strategisk roll som 

Från stormakt på egna vingar till småstat i 
samarbete med andra

Årlig redovisning i Kungl Krigsvetenskapsakadmien avd III den 
20 maj 2008 av Swen Persson
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Östersjöstabiliserare, balternas stöd och 
arkitekt (tillsammans med USA) bakom 
den ryska truppevakueringen av Baltikum. 
Östersjöregionen förvandlades, med stark 
svensk medverkan, till vad som såg ut att 
utvecklas till en s k säkerhetsgemenskap 
(se Karl W Deutsch, Barry Buzan) med 
de tidigare sovjetrepublikerna/Warsza-
wapaktsstaterna, efterhand både EU- och 
NATO-anslutna. Detta var ingen liten sak 
– och det kommer det förhoppningsvis 
också att stå i historieböckerna.

Med europeiseringen av Östersjöre-
gionen kan man säga att den svenska 
uppgiften lösts och att därmed vår roll 
åter blivit mer blygsam. Detta var också 
ÖB Håkan Syréns konstaterande i Sälen 
2006: Sverige är nu en vanlig europeisk 
småstat. Det är emellertid inte riktigt den 
europeiska bilden av Sverige. I Europa kan 
vi utan problem identifiera fem stormakter 
och ett stort antal mindre stater. Bland de 
senare räknas emellertid tre som en form 
av medium powers, länder som är beredda 
att göra mer omfattande insatser än de 
övriga: Nederländerna, Polen och Sverige. 
För svensk del hänger detta samman bl a 
med Artemis, Provincial Reconstruction 
Team (PRT) i Afghanistan och Nordic 
Battle Group (NBG). Vi är det enda icke-
NATO-landet som i de två senare fallen 
har en ledande roll.

Samtidigt är naturligtvis Sverige i termer 
av egenförsvarsförmåga idag en småstat, 
även med de rester som återstår av det 
gamla totalförsvaret – och givet ett Ryss-
land långt svagare än vad Sovjetunionen 
var (eller såg ut att vara). Här framtonar 
ett slags obalans mellan en kompetent 

expeditionskapacitet och en ”oförsvarad” 
småstat, som dock fortfarande ligger där 
det ligger i ett slags barriärposition, tillika 
Östersjöhavets mesta strandstat.  Avväg-
ningar mellan olika säkerhets- och för-
svarspolitiska krav framtonar i det svenska 
fallet som kanske mer akuta än för någon 
annan småstat (undantagandes likaledes 
militärt alliansfria Finland, som också valt 
en annan modell än Sverige genom att hålla 
fast vid territorialidén – och avstått från att 
leda någon stridsgrupp).

Vår analys är flerdimensionell – en kom-
petens över en sådan bredd finns inte heller 
någon annanstans. Det handlar här både om 
politik och teknik, ekonomi och strategi, 
arv och ny miljö. Samarbetssituationer, 
som också innebär kritisk granskning av 
olika säkerhetsstrategier (den allena al-
liansfriheten eller det säkerhetspolitiska 
samarbete varom vi talat i olika samman-
hang sedan kalla krigets slut), måste bli 
föremål för fördjupad analys.

Analysen utgår från både europeiska 
och subregionala perspektiv – Svarta-
havsregionen och Medelhavet måste 
också studeras som referenser till våra egna 
nordiska, arktiska och östersjöiska frågor 
och utmaningar. Det globala perspektivet 
är ofrånkomligt mot bakgrund av våra 
internationella åtaganden och de globala 
utvecklingstendensernas påverkan på Sve-
rige. Här måste nya hot övervägas som har 
med möjligheten av en ”backlash” direkt 
riktad mot oss från dem som inte till fullo 
uppskattar våra internationella insatser i 
deras land eller region.

I det internationella sammanhanget blir 
både FN, NATO (och medlemskap är här 
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ett alternativ som måste analyseras) och 
EU relevanta i växande utsträckning. Det 
gamla beredskapsidealet modell andra 
världskriget framstår allt mindre relevant. 
Det finns istället nya typer av ”non-govern-
mental organizations” som också kan vara 
internationella ”partner”.

Det handlar uppenbarligen här både 
om säkerhets- och försvarspolitik. Säker-
hetspolitiken, denna svenska uppfinning 
– den ”totala säkerhetspolitiken” med Nils 
Andréns terminologi – är fortsatt relevant 
men har fått alltmer av samarbete och 
mycket lite av allenagående över sig, även 
för den gamla neutralitetens sista vänner. 
Vi är ”inne” i de flesta strukturer/organisa-
tioner som har säkerhetspolitisk betydelse 
även om vi ibland fortsatt mumlar.

Försvarspolitiken skall tjäna säkerhets-
politikens syften – enligt det gamla sche-
mat. Vad skall då försvaras?

 Det egna territoriet?1. 
 Det egna närområdet?2. 
 Det område (EU och/eller NATO) som 3. 

vi (eventuellt) formellt förbundit oss 
att försvara?

 De globala förpliktelser som vi åta-4. 
git oss genom FN-medlemskapets 
tvingande paragrafer. De globala 
förpliktelser som staterna själva åtagit 
sig genom de mål och ambitioner som 
de förbundit sig att sträva efter när det 
gäller frihet och stabilitet (internatio-
nell krishantering m m)

 Det egna samhället (mot terrorism, 5. 
miljöhot, organiserad brottslighet etc)
De egna medborgarna – varhelst de 
befinner sig (?)

Vad har avd iii hittills redovisat
Avdelning III har sedan 2004 i sina årliga 
redovisningar analyserat och diskuterat 
förutsättningarna för luftstridskrafterna att 
lösa de, mycket vagt beskrivna, uppgifter 
som blivit en följd av den ominriktning 
Försvarsmakten  genomgått sedan början 
av detta sekel.

Avdelningens redovisningar framgår av 
Akademiens utsända skrifter samt finns till 
del på dess hemsida.

 Den •	 årliga redovisningen 2004  ”Stra-
tegiska vägval för luftstridskrafterna” 
analyserade den nya inriktningen från 
det prioriterade defensiva luftförsvaret 
till en offensivt understödjande resurs 
med bl a närunderstöd (CAS) av mark-
stridskrafter. Slutsatsen blev att det är 
tveksamt om både den nationella  och 
den internationella kan lösas nöjaktigt 
samtidigt. 

 Den •	 årliga redovisningen 2005  ”Stra-
tegiska vägval för luftsridskrafterna 
– det internationella alternativet” ana-
lyserade förutsättningar för och möjlig-
heterna till närunderstöd med JAS 39 
i internationella operationer. Med de 
norska erfarenheterna från Afganistan 
som grund diskuterades huruvida anta-
let förband var tillräckligt för att lösa de 
uppgifter som föregående år redovisats. 
Kravet på utbildning, övning och inte 
minst lämpliga vapen analyserades. 
Viss tveksamhet om lämpligheten av 
denna uppgift redovisades.
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 Den •	 årliga redovisningen 2006  ”Upp-
gifter för svenska luftstridskrafter” 
analyserade den stora spännvidd av 
uppgifter, som åtminstone teoretiskt, 
skulle kunna tilldelas luftstridskraf-
terna. Med de alltmer minskande 
resurserna samt avsaknad av prioriter-
ing från statsmakterna, existerade en 
mycket stor tveksamhet över möjlig-
heterna att i en förändrad miljö kunna 
lösa alla uppgifter. Prioritering med 
risktagande synes nödvändig, varav 
följer ett behov av samarbete med 
andra (för båda uppgifterna).

 Den •	 årliga redovisningen 2007 ”In-
frastrukturella förutsättningar för 
luftstridskrafterna” analyserade den 
markbaserade delen av komplexet 
”luftstridskrafter”, såsom:

  ○ taktisk ledning
  ○ stridsledning
  ○ samband och kommunikationer
  ○ bastillgång
  ○ verkstäder m m

med slutsatsen att personaltillgång och 
-kvalitet har nått en sådan låg erfarenhets-
nivå att förutsättningar för tillväxt och för 
ökad kapacitet ej finns. Den materiella ut-
rangeringen bidrar även den till minskade 
möjligheter till anpassning på kort tid (1-2 
år eller kortare). 

Dessa redovisningar kan sammanfattas 
med denna rapports rubrik. Luftstridskraf-
terna förväntas lösa flera uppgifter i ny miljö 
med färre resurser, både materiellt och per-

sonellt. Trovärdigheten i denna inriktning 
kan ifrågasättas. Den militära ambitionen 
att kunna verka  ”worldwide” synes ej hel-
ler  vara förankrad i  ”Nationell strategi för 
svenskt deltagande i internationell freds- 
och säkerhetsfrämjande verksamhet” (Re-
geringens skr 2007/08:51), som i ord endast 
anger ambition med markförband.

Den förändrade inriktningen från ett 
defensivt nationellt luftförsvar mot ett 
mer offensivt markunderstödjande upp-
trädande måste dock diskuteras från två 
utgångspunkter.

 Behovet av nationell gränskontroll• 
 Behovet av samverkan med andra • 

länders luftstridskrafter

Sammantaget kan då sägas att författarens 
bedömning är att luftstridskrafternas kvan-
titet, såväl materiellt som personellt, är på 
gränsen och kommer att passera densamma 
för att göra det trovärdigt att vi ensamma 
kan lösa de av statsmakterna tänkta upp-
gifterna. Detta gäller i synnerhet vid en 
relativt snabb säkerhetspolitisk förändring 
i Nordeuropa. Även om en fokusering sker 
mot det internationella får vi ej glömma 
bort nationalstatens skyldighet till gräns-
kontroll och – bevakning. 

Vi måste sannolikt upparbeta ett, också 
formellt, samarbete med grannländerna 
inkl Polen och Tyskland, för att göra det 
trovärdigt att Norden, också innefattande 
Baltikum, kan försvaras av dessa länder i 
samarbete.Vår relation till NATO kommer 
då att ställas i fokus.
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Säkerhetspolitisk osäkerhet och dess 
innebörd för luftstridskrafterna

Det paradigmskifte, som inleddes 1989-90 
av dåvarande presidenten i USA George 
Bush (”the new world {dis}order”), fick 
inget direkt genomslag i Sverige utan det 
tog lång tid innan vi insåg att det gamla 
tänkandet ej längre var i tiden. Vi hade levt 
under inflytandet av den bipolära situation 
som det kalla kriget gav upphov till och 
ville kanske inte se något annat. Det var 
trots allt ganska tryggt.

Idag påstår de flesta att vi lever i en 
monopolär värld med endast en supermakt. 
Det är möjligt, men denna makt har en 
inneboende oförmåga att se världen genom 
andra ögon än sina egna färgade och därför 
blir dess agerande ofta ”klantigt” och utsatt 
för (berättigad) kritik.

Vad framtiden har att bjuda vet vi ej, men 
det blir aldrig som det varit och ej heller 
som vi tror. Nya aktörer, regionalt eller glo-
balt kommer att dyka upp och försvinna. 
Det är bara frågan om på hur lång sikt vi 
skall studera i detta projekt.

Vi går alltså mot en multipolär värld. 
Konsekvenserna av en sådan utveckling 
är svår att förutse, men sett i ett historiskt 
perspektiv är det inte säkert att övergången 
från ett par stora dominerande aktörer till 
ett större antal bidrar till en ökad stabilitet. 
Den stora skillnaden från exempelvis det 
kalla kriget är det ömsesidiga ekonomiska 
beroende som vuxit fram inom ramen för 
den globala ekonomin. Medan den sov-
jetiska ekonomin bara i marginalen var 
avhängig av till exempel växelkursen på 

den amerikanska dollarn, är både Ryssland 
och Kina idag betydligt mer sammanlän-
kade till denna valuta. Cirka hälften av den 
kinesiska statsförmögenheten är investerad 
i projekt som påverkas av utvecklingen av 
USA:s ekonomi.

Samtidigt finns det starka nationalistiska 
strömningar i många av världens större 
länder. Frågan om ett ekonomiskt beroende 
kan hålla band på sådana känslor är inte 
helt enkelt att veta. De känslor som kan 
väckas vid olika former av kriser eller 
konflikter har ibland en tendens att bortse 
från ekonomiska realiteter, framför käns-
lor som tar sin utgångspunkt i nationell 
prestige och rädsla. Om en sådan negativ 
utveckling finner sin näring i en kamp om 
bristen på väsentliga råvaror, finns det all 
anledning för små stater att fundera över 
hur de skall nalkas denna ovissa utveck-
ling. En sådan analys måste grundas på en 
stor respekt för svårigheterna att förutse 
framtiden. Det som idag kan verka otroligt 
eller helt befängt, kan imorgon framstå 
som en fullt rimlig händelseutveckling. 
Vi vet med andra ord inte vad som döljer 
sig i framtiden. Vi kan därför inte heller 
bortse från att ett väpnat, militärt angrepp 
mot Sverige på nytt kan bli en realitet. 
Sannolikt kommer ett sådant hot att se 
annorlunda ut än under det kalla kriget, 
men exakt hur det skulle kunna gestalta sig 
vet vi inte. Den enda ledtråden som vi kan 
finna är hos den militära förmågan bland de 
aktörer som växer sig militärt allt starkare. 
Det väsentliga är inte frågan vad de vill 
göra, utan vad de kan. Genom att granska 
denna utveckling kan vi också ana oss till 
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hur ett militärt hot skulle kunna gestalta 
sig. Ett genomgående tema är att det som 
USA gör, verkar också de andra staterna 
försöka att eftersträva. USA:s framgångar 
på det militära slagfältet genom insatser 
med högteknologiska stridskrafter visar 
vägen för andra stater som vill hävda sina 
intressen på den internationella arenan. Att 
den amerikanska tekniska förmågan sedan 
har stora svårigheter att vinna den politiska 
segern i både Irak och Afghanistan spelar 
mindre roll för till exempel Ryssland och 
Kina. Det är genom en satsning på tek-
nologi som den militära förmågan skall 
förbättras. Inte minst visas detta i Ryssland 
bl a genom de investeringar som görs på 
luftstridskrafterna. Detta är dessutom ett 
område där Ryssland länge haft en teknisk 
förmåga som befunnits väl i nivå med 
den utveckling som funnits i västvärlden. 
Luftstridskrafterna används också som 
ett verktyg för att markera Rysslands na-
tionella intressen, vilket inte minst de nu 
återupptagna flygningarna med det strate-
giska bomflyget visar. Visserligen kan det 
kännas lätt patetiskt att se ryssarna flyga 
omkring med gamla Tu-95:or från 1950-
talet, men ur ett politiskt perspektiv kvittar 
det hur gamla flygplanen är, de markerar 
en rysk närvaro. Vi får inte heller glömma 
bort att USA:s B-52:or är jämngamla med 
de ryska planen.

Den planerade gasledningen i Östersjön 
kommer att behöva bevakas och skyddas, 
vilket av Ryssland kan tas som intäkt för 
ökad militär närvaro och därmed risk för 
kränkningar. Vår övervakning av området 
måste därför säkerställas, även med resur-
ser från luften.

Ryska luftstridskrafter kommer därför 
att, även i en nära framtid, kunna utgöra ett 
hot mot svensk, finsk och baltisk territoriell 
integritet och därigenom skapa säkerhets-
politiska problem och frågetecken kring 
hur villiga vi är att framhäva våra intressen 
i närområdet. 

Slutsatserna från Militärhögskolans 
militärhistoriska avdelnings studie 1994 
om upprustningen mellan första och 
andra världskrigen var entydig: Om det 
finns politiskt behov och ekonomiska och 
industriella resurser så kan en stormakt 
på mycket kort tid radikalt förändra förut-
sättningarna för mindre grannstater. Detta 
gällde ej endast Tyskland då, utan är säkert 
applicerbart på t ex Ryssland i morgon (och 
kanske redan idag).

Vi kommer således att leva i en värld med 
mycket stor säkerhetspolitisk spännvidd.

Vi kommer alltid ha ett intrångshot, ej 
att förväxla med det gamla invasionshotet, 
utan med en stor spännvidd av påfrestning-
ar på samhället, staten, ekonomin, miljön 
och individerna. Kvar kommer att finnas 
uppgifter som vi förväntas klara ensamma, 
samt i en ökad omfattning sådana, som vi 
ej kan eller ens vill lösa själva.

Oavsett var på en skala från vänster till 
höger vi ligger kommer, med minskande 
resurser den s k synergieffekten att bli än 
mer viktig. Ledordet är därför interopera-
bilitet, såväl nationellt och internationellt 
som mellan icke-militära och militära 
resurser.

Interoperabilitet omspänner en rad 
”gemen samhetsområden” såsom exem-
pelvis:
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PKO = Peace Keeping Operations (primärt utan vapenmakt)
PEO = Peace Enforcement Operations (med tillstånd till uttnyttjande av vapenmakt)

Säkerhetspolitisk spännvidd

Ensam
Tillsammans

I
N
T
R
Å
N
G
S
H
O
T

Terr. integritet Internat. ops

-Fredskriser
-Kränkningar
-Terrorhot
-Epidemier
-Andra samh. hot

Hum ops

Evac

PKO - PEO

INTEROPERABILITET

CIV-MIL & MIL-MIL NATIONELLT & 
INTERNATIONELLT

gemensamma värderingar• 
gemensamma mål• 
gemensamt språk• 
gemensamma utryckssätt och rutiner• 
samverkande tekniska lösningar• 
teknisk utbytbarhet• 
lämpliga verkanssystem• 
m m• 

Inom de ovan angivna områdena, och säkert 
fler än dessa, har vi i Sverige traditionellt 
satsat på egna lösningar, bl a förebärande 

den s k marginaldoktrinen. Samtidigt har vi i 
mångt och mycket delat de värderingar och 
mål, som varit ledande för utvecklingen av 
NATO och nu också i EU GUSP.

Genom den höga tekniska nivån har vi 
byggt militära system, som i flera avseende 
varit väl i paritet med de bästa inom väst-
världen, men som nu behöver modifieras 
eller t o m ”skrotas” för att kunna skapa 
den nödvändiga interoperabiliteten (exem-
pelvis jaktlänken i JAS 39).

Sammanfattningsvis kan, vad gäller intero-
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perabilitet, krävas för effektivt samarbete:

full tillgång till NATO-standarder, • 
även de sekretessbelagda
gemensam syn på mål och lämpliga • 
medel
ledningsansvar fullt klarlagt för alla • 
på alla nivåer
nationella begränsningar utklarade i • 
förväg så långt möjligt
handlingsreglerna kända av alla be-• 
rörda

Den första punkten ovan torde vara den 
avgörande för Sveriges möjlighet att aktivt 
spela en viktig roll med JAS 39, men även 
med helikoptrar. 

För att erhålla den nödvändiga tillgången 
på standarder torde krävas ett politiskt god-
kännande av NATO (= samtliga län der), 
vilket synes för författaren vara näst intill 
omöjligt att uppnå för en icke-medlemsstat.

Konsekvensen torde då bli att svenska 
förband blir begränsade avseende hand-
lingsmöjligheter inom en operation ledd av 
NATO och med huvuddelen av deltagande 
förband kommande från NATO-länder. 
Samma begränsningar torde förefinnas vid 
det tidigare angivna nordiska samarbetet 
med övriga länder NATO-anpassade.

De övriga punkterna torde antingen 
framgå av mandatet för operationen eller 
skapas efterhand situationer uppstår.

Samarbetsområden för 
luftstridskrafterna
Detta avsnitt redovisar en allmän uppräk-
ning av områden inom vilka luftstridskraf-
terna kan antingen stödja varandra eller 

ge understöd åt mark- och/eller sjöstrids-
krafter eller ge stöd åt olika icke-militära 
operatörer inom operationsområdet, såväl 
nationellt som internationellt:

 Taktisk ledning• 
 Underrättelseinhämtning och -rap-• 

portering inkl flygspaning
 Övervakning av luftrummet• 
 Havsövervakning• 
 Övervakning av särskilda markområ-• 

den
 Transporter med flygplan och/eller • 

helikopter
 Flygbastjänst inkl flygtrafikledning• 
 Skydd av viktiga områden/installatio-• 

ner (med bla luftvärn)

Samarbetspartner
Eftersom FN ej disponerar egna strids-
krafter utan stater ställer sådana till en 
befälhavares förfogande, med större eller 
mindre restriktioner, kommer i praktiken 
ledning att ske genom EU och/eller NATO. 
Därför görs här ingen explicit beskrivning 
av samarbetsområden med FN.

 Nordiska länderna• 
○  Norge – hkp o havsövervakn
○  Finland F-18 i samverkan med 

JAS 39  och för eskort till Tp 84
○  Danmark F-16 (enl ovan) o hkp 

för sjöfartskontroll
○  Samtliga länders luftbevaknings-

system (hoplänkade)
 EU• 
○  Insatsstyrkan (NBG exvis) – tp 84, 
○  hkp och JAS 39 som CAS (m m)
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○  Skyddsstyrkor (luftvärn m m) 
○   Civila aktörer – tp 84 o hkp
NATO• 
○  RRF – CAS med JAS 39 tillsammans 

med Tjeckien o Ungern
○  AWACS 
○  Transportflyg – poolning av 

C-130 (Tp 84) samt C-17
○  Hkp
○  Flygbastjänst inkl luftvärn – för 

O-eller T-basering under mission
 Länder med samma mtrl (JAS, C-130, • 

bastjänst)
○  Tjeckien
○  Ungern
○  På sikt andra med JAS 39
○  Se NATO ang tpflyg och bas-

tjänst
 Civila aktörer• 

○  IO (exempelvis FN, Internatio-
nella Röda Korset)

○   GO (exempelvis Räddningsver-
ket)

○  NGO (exempelvis Rädda Barnen, 
Läkare utan gränser för evakuer-
ingstransporter)

 Industrin (för stöd och utveckling • 
m m)
○  Logistik
○  Utveckling
○  Bastjänst

Preliminära slutsatser
Sverige är en småstat med till synes stora 
politiska ambitioner. Dessa ambitioner är 
emellertid ej i samklang med tilldelade 

medel och ej heller med personal- eller 
materieltillgång. I praktiken måste därför 
en stark prioritering ske av uppgifter, vilket 
torde ha en negativ inverkan på långsiktig-
heten i planeringen. Den internationella 
utvecklingen kan på  sikt inte med säkerhet 
idag överblickas varför stor flexibilitet, 
dvs handlingsfrihet, måste skapas. En mi-
nimerad grundorganisation med efterhand 
allt sämre erfarenhet av ledning på högre 
nivåer skärper ytterligare kravet på en tidig 
anpassning till förändrade förutsättningar. 
Det sk återtagningskonceptet bör således 
på något sätt hållas vid liv, åtminstone så 
att man vet var och hur man ska börja en 
förändringsprocess.

Med de luftstridskraftsresurser vi har 
idag och, med den senaste inriktningen, 
under en överskådlig framtid kommer 
att disponera, står vi i ett klart vägskäl 
– antingen ensamma hemma och hoppas 
på hjälp vid sämre tider eller satsning på 
internationellt deltagande, även om det 
inte synes vara särskilt väl uttalat annat 
än för TP 84. 
Det	 finns	 inte	 något	 både	 och	 längre,	

varför en ökad integration med både EU 
och NATO synes oundviklig om nuvarande 
inriktning ska bära frukt.

Förutsatt en ökad samordning av re-
surserna i det nordeuropeiska/nordiska 
området med därav följande uppgiftsför-
delning skulle möjlgheten till flexibelt 
utnyttjande av de totalt sett små resurserna 
göra de nordiska länderna till en gemensam 
resurspool för såväl EU som NATO (och 
naturligtvis FN).

Det ovan sagda kan utvecklas i följande 
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fyra dellösningar:
Hemma ensam• 

 Hemma tillsammans• 
 Ett nära samarbete med EU och • 

NATO
 Internationellt deltagande tillsam-• 

mans

Med internationellt deltagande menas att 
vi deltar i en fredsfrämjande operation 
någonstans i världen med basering så långt 
från Sverige att uppgifter hemma ej kan 
lösas samtidigt.

hemma ensam
I takt med att vår egen försvarsförmåga 
minskar (det är ej trovärdiga signaler, som 
lämnas av det politiska etablissemanget) 
blir det allt svårare att argumentera för 
denna lösning. En sådan utveckling skulle 
också motverka arbetet med att förstärka 
den europeiska gemenskapen. Detta alter-
nativ synes därför på sikt ej vara säkehets-
politiskt gångbart.

hemma tillsammans
Bland våra nordiska grannar, möjligen 
med Danmark som ett undantag, verkar 
det finnas ett alltmer ökande intresse för 
ett militärt samarbete förutom det som sker 
inom ramen för internationella operationer. 
Vid sidan om samarbete inom ramen för 
utbildning och materielanskaffning finns 
det två områden som kan nämnas särskilt 
vad gäller ett operativt samarbete. Det 
ena är Östersjön - Bottenhavet/viken, 
det andra är Nordkalotten. I båda dessa 
områden skulle ett samarbete vad gäller 

övervakning, insatser och skydd av vitala 
objekt kunna bidra till en högre kvalitet 
inom ramen för de begränsade resurser 
som finns tillgängliga.

En gemensam luftövervakning av Öster-
sjön och Bottenhavet/viken med åtföljande 
kapacitet för att sätta in incidentflyg, skulle 
kunna genomföras tillsammans med Fin-
land och Danmark, men även med övriga 
Östersjöstater. 

På Nordkalotten skulle motsvarande 
typ av samarbete kunna ske med Norge 
och Finland.  

Härigenom sätts det nordiska samarbete 
in i ett europeiskt sammanhang. Detta får 
inte uppfattas av övriga europiska stater 
som att vi försöker att isolera oss i norr.

En viktig beståndsdel för en fortsatt sta-
bilitet i närområdet är att det inte uppstår 
något militärt maktvakuum. Idag kan inte 
de baltiska staterna eller Island på egen 
hand klara den territoriella integriteten i 
luftrummet. Istället har medlemsstater i 
Nato avdelat resurser för att stödja dessa 
stater. Nordiska (svenska) insatser i Balti-
kum skulle dessutom knyta det nordiska 
samarbetet till övriga europeiska stater och 
bidra till att risken för en nordisk isolering 
minskar.

Ett nära samarbete med EU och nato
För många europeiska stater slutar Eu-
ropa vid Östersjöns södra strand. Norden 
betraktas ur ett sådant perspektiv som ett 
bihang till Europa. Diskussionerna i mitten 
på 1990-talet visade också att det fanns 
stater som såg Sverige och Finland som en 
isolerad entitet, inte minst eftersom vi inte 
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fanns med i NATO:s säkerhetsgemenskap. 
Om Ryssland, inte minst genom olika 
europeiska staters beroende av rysk gas 
och olja, lyckas att splittra Europa i olika 
säkerhetspolitiska frågor, kan detta vara 
till stor nackdel för Sverige. Det ligger 
därför i Sveriges intressen att både EU:s 
och Nato:s roll förstärks och att samarbetet 
fördjupas. EU:s styrka ligger i detta fall 
inom den allmänna politiska förmågan, 
medan NATO har den militära struktur 
och samarbetsformer som är nödvändiga 
för en sammanhållen europeisk säkerhets-
struktur.

Sverige kan därför inte fortsatt arbeta 
för den utveckling som pågår utan att då 
göra avkall på sin politik att vara militärt 
alliansfri. Om så ej sker begränsas de 
taktiska och operativa möjligheterna att 
samverka på ett svårartat sätt.    

internationellt tillsammans 
I den senaste försvarspropositionen 
(2004/05:5, Vårt framtida försvar) be-
tonas betydelsen av att de svenska luft-
stridskrafterna utvecklar en förmåga till 
markmålsbekämpning i samband med 
internationella insatser. Samtidigt har det 
inte uppstått någon situation där svenska 
flygförband varit efterfrågade i en opera-
tion. Visserligen ingår det flygstridskrafter, 
som en strategisk tilläggsresurs, inom 
ramen för Nordic Battle Group. Behovet 
av marktrupp i olika konstellationer har 
dock hittills varit större än behovet av 
flygförband. Däremot har svenska flyg-

stridskrafter i form av basförband deltagit 
i en operation i Kongo.

De norska erfarenheterna från Afghanis-
tan (avd III årsredovisning 2005) visar att 
en internationell insats, även med relativt 
få flygplan kräver stora resurser. Den 
norska insatsen med sex flygplan krävde 
i princip att hela det norska flygvapnets 
resurser av flygförare utnyttjades. Den 
stora mängden flygtimmar ledde också 
till ett omfattande underhållsarbete. De 
beräknade kostnaderna motsvarade en 
insats med cirka 500 soldater i ett mark-
stridsförband under motsvarande tid.

Sverige borde med sina små luftstrids-
kraftsresurser prioritera närområdet till-
sammans med övriga nordiska stater och 
därvid vidta den anpassning mot intero-
perabilitet, som kommer att krävas. Detta 
innebär då att möjligheten att använda våra 
fåtaliga luftstridskrafter i internationella 
insatser kvarstår.  Ett närmare samarbete/
samövningar med andra staters förband 
torde medföra att förmågan ökar (sy-
nergieffekt). Förutsättningen är dock att 
omvärlden ej uppfattar ominriktningen av 
Försvarsmakten som en reell nedrustning, 
vilket synes vara fallet med lagt förslag 
från försvarsberedningen. Det skulle ge ne-
gativa signaler och göra oss mer beroende 
av andras välvilja och i slutändan kanske 
tom göra oss ointressanta för militärt 
samarbete. 

Författaren är överste 1.gr och ledamot 
av KKrVA.


