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Övergången till en ny strategi för 
försvaret av det svenska samhället 

tar orimligt lång tid. Om detta tror jag att 
författarna av en ny debattskrift, ledamö-
terna Lönnbom och Wickbom, och jag är 
ganska överens. Därmed delar jag också 
en del av kritiken mot reformtakten och 
metoderna för övergången till ett insatsför-
svar, som de tar upp i sin senaste broschyr 
”Försvara Sverige på nytt!”. Men det blir 
inte så mycket mer som vi är överens om, 
eftersom jag anser att det är viktigt att be-
fria sig från de myter och fördomar, som 
frodades i vårt land under det kalla kriget. 
Det har broschyrens författare inte lyckats 
med. I övrigt gör de en imponerande insats 
för den typ av försvar de uppenbarligen 
skulle vilja åstadkomma. 

Skulle vi å andra sidan i dag försöka 
vara mer objektivt strategiska i våra be-
dömningar, så borde Sverige redan i mitten 
av 1960-talet ha övergått till ett aktivt och 
insatsberett försvar. Visst har det tagit tid. 
Årsberättelsen i Avd VI lämnades 1966 av 
statsekreteraren i försvarsdepartementet, 
Karl Frithiofson, under rubriken ”Säker-

Det svenska insatsförsvaret

Av Magnus Haglund

hetspolitiska perspektiv på frågan om 
svenska kärnvapen” och han konstaterar 
mot slutet av en ganska lång redovisning, 
som annars i huvudsak handlade om varför 
Sverige skulle avstå från en egen kärnva-
penframställning, att:

Slutsatsen blir, att Sverige i allt väsentligt 
är under kärnvapenparaplyet på ungefär 
samma sätt som oss kringliggande länder 
kan sägas vara det, oavsett vilken makt-
gruppering eller stormakts intressesfär de 
räknas till. Vår alliansfrihet och inriktning 
på neutralitet i krig betyder i detta sam-
manhang föga om ens något.

Därefter konstaterar han; kanske lite märk-
ligt eller i ett försök att rättfärdiggöra den 
politik som fördes: ”Och våra möjligheter 
att föra en sådan politik blir inte mindre 
av detta.”  

Redan då borde vi börjat fundera på 
hur vårt försvar skulle kunna möta det 
som egentligen var enda angreppsmetod, 
som då kunde bli aktuell mot oss – en 
strategisk kupp. Det fanns en utmärkt och 
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klargörande studie som berörde grundläg-
gande strategier i en offentlig utredning, 
SOU 1966:18, som klarlade bakgrunden. 
Att det sedan fanns politiska skäl att i den 
tidens anti-amerikanism inte presentera 
en ny inriktning för det svenska försvaret, 
är kanske inte så egendomligt. Hur skulle 
den dåvarande svenska opinionen kunna 
acceptera, att vi räknade med att befinna 
oss i säkerhet för ett storkrig, därför att 
vi låg under det amerikanska kärnvapen-
paraplyet?  Att vi dessutom numera rela-
tivt väl känner till att Sovjetunionen med 
WP planerade för ett anfall västerut, som 
skulle föregås av en fullständigt oresonlig 
kärnvapeninsats mot civila och militära 
mål, understryker ju snarast att en strate-
gisk omorientering skulle skett redan då; 
kanske omkring 1970.

Sedan förra broschyren – kanske påver-
kade av mitt inlägg – tycks författarna i alla 
fall lämnat en något mer udda uppfattning 
bakom sig: flottans fartyg på fritt hav fö-
reslås inte längre behöva segla under tvär-
skuren flagga; något som var en orimlig 
konsekvens av förra broschyrens förslag 
om skilda befälslinjer för förband beroende 
på var de befann sig i geografin – i Sverige 
eller utomlands. Vi kanske parentetiskt 
skulle passa på att i sammanhanget ta upp 
en annan symbolfråga? Varför utrustas det 
svenska förvarets uniformer med en svensk 
handelsflagga på överärmen? Den som 
tror att den uniformsdetaljen på något sätt 
närmast skulle vara en nationssymbol, har 
nog tagit miste. En svensk nationssymbol 
borde nog snarare vara ”Tre kronor” och 

inte en avbildning av en flagga, som, om 
den förekommer i militära sammanhang, 
dessutom borde vara en tretungad örlogs-
flagga! (OBS. Även på bilar i Afghanis-
tan!) Nu har författarna i stället sökt stöd i 
regeringsformen för sitt ”uppdelningsför-
slag”.  De för sedan ett resonemang om att 
”rikets försvarsmakt” på något sätt skulle 
finnas på vårt territorium och de lanserar, 
om jag hårddrar det, att förband som 
tjänstgör utanför vårt territorium skulle 
kallas för ”rikets krigsmakt” och därmed 
vara undantagna från regeringsformens 
grundbestämmelser; även detta en ganska 
udda slutsats. Det ändrar ju i sak inte våra 
örlogsfartygs förutsättningar, då de förflyt-
tar sig utanför sjöterritoriet – ska de då lyda 
under utrikesdepartementet? Självklart ska 
våra fåtaliga resurser finnas under en och 
samma ledning och kunna uppträda där det 
behövs av säkerhetspolitiska skäl.

 Av betydligt större intresse vore kanske 
att analysera texten utifrån den paragraf i 
regeringsformen, som citeras i broschyren 
och där det står om ”rikets försvarsmakt” 
och inte ”rikets Försvarsmakt”, vilket är 
viktigt att notera, för även det går ju att 
tolka och vad som ingår i vårt försvar går 
ju att skriva en ny uttolkande lag om. Det 
perspektiv på säkerhetspolitiska hot, som 
var styrande då regeringsformen skrevs, är 
idag inte längre riktigt tillräckliga eller täck-
ande.  Vad menas med ”väpnat angrepp” 
för att precisera frågan. Då det skrevs var 
föreställningsvärlden, att det rörde sig om 
krigshandlingar från främmande stater, för 
då fanns inget annat ens diskuterat. Nu har 
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vi en mycket annorlunda situation och ho-
ten spänner över en bredare konfliktskala. 
Vi borde därför försöka klarlägga vad som 
menas med ”väpnat angrepp” innan något 
sådant inträffar. Är en lokal terroristattack 
att betrakta som ett ”väpnat angrepp”? 
Eller hur mycket vapen och av vilken typ 
behövs det för att attacken ska anses som 
”väpnad”? Svaret på frågor som dessa är 
ju av avgörande betydelse för vårt val 
av strategi och hur vi bygger upp vårt 
insatsförsvar i framtiden. Detta verkar 
man inte ens tankemässigt ha nuddat vid 
ännu. Med dagens mycket stuprörsinrik-
tade organisationer skulle det bli ganska 
egendomligt, om något allvarligt inträffar 
under EU-ordförandeskapet. Om polisens 
resurser inte är tillräckliga så måste en 
förstärkning ske. Och den förstärkningen 
kan tydligen inte lämnas av Försvarsmak-
ten utan ett särskilt riksdagsbeslut. Om vi i 
en sådan situation skulle behöva snabbare 
hjälp, hänvisas vi till att begära hjälp från 
någon annan EU-medlemsstat – exempel-
vis Danmark – och hjälpen därifrån skulle 
troligen främst lämnas med militär trupp! 
Så absurd kan den ”svenska modellen” bli 
i verkligheten och här måste det ju ske en 
harmonisering med övriga EU! Kanske 
skulle det också stiftas en tillämpningslag 
enligt § 3 i regeringsformens 7 kapitel, så 
att försvarsministern själv får fatta beslut i 
det som tidigare kallades för ”kommando-
mål” och som nu fått en annan aktualitet? 
Har inte beslutsfattningen kring ett antal 
genomlidna samhällskriser visat att detta 
behövs?

Vad som verkligen har ändrat sig sedan 
senast, är annars att det blivit klarare ut-
talat från flera håll att Sverige ikläder sig 
uppgiften att solidariskt bidra till andra 
EU-staters försvar och att vi förväntar 
oss motsvarande från de andra EU-med-
lemmarna. Och det handlar inte enbart 
om polisiära aktioner, som författarna 
antyder. Om man i stället vill tolka det 
i andra termer, så innebär det snarare att 
vårt försvar ska kunna möta ett hot mot 
ett EU-land, där hotet eventuellt skulle 
uppstå. Vi ska alltså inte planera att möta 
ett hypotetiskt ryskt angrepp i Sverige, 
utan kanske i Finland eller Estland i stäl-
let. Det är ju den klara militärstrategiska 
slutsatsen av det säkerhetspolitiska ut-
talandet, men det verkar ännu inte ha 
uppmärksammats mera allmänt. 

De fortsatta diskussionerna kring ett 
eventuellt NATO-medlemskap får kanske 
därmed också en annan aspekt. Jag delar 
här broschyrförfattarnas uppfattning, fast 
av helt andra skäl. Personligen skulle jag 
i dagens läge inte förespråka ett svenskt 
formellt NATO-medlemskap; särskilt inte 
om så instabila stater som Georgien eller 
Ukraina skulle bli medlemmar.  Informellt 
har vi ju varit medlemmar i någon form 
av västallians redan innan NATO bildades 
och det kan vi sannolikt vara ytterligare en 
tid, även om insatsplanering och liknande 
kan försvåras av att vi inte är fullödiga 
medlemmar. Händelserna i Georgien har 
ju annars ofta använts för att påvisa be-
hovet av att gå in formellt i alliansen på 
grund av de ryska stormaktsambitionerna 
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visavi sina grannar, vilket jag ser som en 
missuppfattning och som delvis beror på 
en ganska tendentiös rapportering i Sve-
rige. Om man känner till något om hur de 
klanstyrda länderna i Kaukasusområdet 
i själva verket fungerar, så tror jag, att 
den enda rimliga slutsatsen för vår del 
snarare är, att ett sådant, lokalt krig sker 
inom en kort tidsrymd – i alla fall kortare 
än det tar för ett värnpliktsbaserat försvar 
att mobilisera! Dessutom glömmer vi 
kanske lite för lätt bort, att det ju faktiskt 
var den georgiska ledningen som angrep 
Sydossetien, därför att president Saakasj-
vili uppfattade sig ha stöd från USA och 
från väst. Det är en urgammal tradition i 
området, att olika kaukasiska stamledare 
agerar mot sina grannar i lokala konflikter, 
när man uppfattar sig ha en stormakts 
stöd – genom seklen har det lämnats av 
grekerna, tatarerna, turkarna och perserna 
senare ryssarna och nu senast amerika-
narna! Den missuppfattningen kunde lätt 
läsas av under händelsernas gång i ryska 
media. Förband ur Nordkaukasiska milot 
var således insatsklara redan ungefär 
en vecka innan det georgiska angreppet 
skedde på utbrytarstaten – eller kanske 
till och med framprovocerades av någon 
klangruppering där. Vi har nog i allmän-
het i det rationella västerlandet ganska 
svårt att förstå, hur klanledare uppfattar 
sin roll och vilka medel som då kan till-
gripas. Vi kan ju se norr om Kaukasus, 
hur klanstriderna sker inom det turkiska 
vajnachfolkets område, som är uppdelat 
i två tämligen klanstyrda delrepubliker – 

Ingusjien och Tjetjenien!
Besynnerligt få debattörer tar fram den 

stora skillnaden som kommer att inträffa, 
när vi går över till en frivillig tjänstgör ing, 
som dock fortfarande grundas på en vilande 
värnplikt; förhoppningsvis obligatorisk 
inskrivning av såväl män som kvinnor. 
Försvaret kommer ju i framtiden inte att 
kunna ta ut just den elit, som man själv 
skulle vilja få att tjänstgöra under en kortare 
eller längre period, utan man får ta emot och 
hantera dem som själva är villiga och som 
kanske bara uppfyller något slags minimi-
krav. Försvaret måste skaffa sig en helt ny 
attityd gentemot sina meniga, fostra, stötta 
och ta hand om dem – och kanske deras 
familjer – och ställa krav på ett adekvat sätt. 
Den gamla ”basse-modellen” duger inte här 
och även officersutbildningen måste ovill-
korligen läggas om.  Den ganska nyligen 
införda ”akademiseringen” måste ersättas 
med en stegvis inriktad officersutbildning 
mot tydliga och ändamålsenliga mål på 
rätt taktiska nivåer. Kanske ska blivande 
arméofficerare i första hand utbildas till 
plutonchefer, medan marinens officerare 
måste få en nautisk kompetens före of-
ficersexamen och inte, som nu, först efter! 
Blivande flygofficerare bör väl i först hand 
utbildas till piloter och i andra hand – el-
ler då flygtjänst av något skäl inte längre 
blir aktuellt – omskolas till markuppgifter. 
De tydligt olika professionella kraven och 
utbildningsmålen tyder ju dessutom på att 
officersutbildningen egentligen inte har 
någon gemensam grund att utgå från. Vi 
bör kanske i stället samordna några av dessa 
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utbildningar med våra grannar, som ju har 
liknande förutsättningar! De akademiska 
studierna hör trots allt mest hemma senare 
i en militär yrkeskarriär! Många officerare 
kommer i framtiden troligen att byta yr-
kesinriktning efter en inledande period av 
förbandsnära verksamheter och insatser. 
Det verkar då något egendomligt, att de ge-
nomgått utbildning inom ganska teoretiska 
områden i stället för att koncentrera sig på 
den ”nära” framtiden.

De tre områden, som broschyrförfat-
tarna anser, att den svenska försvarsde-
batten borde handla om är frågan om hur 
Försvarsmakten ska utformas för att bli 
ett stöd för vår säkerhetspolitik, vilka 
resurser vi skulle kunna ställa till EU:s 
förfogande samt hur detta ska byggas 
upp. Jag förmodar, att detta avsnitt skrevs 
innan Inriktningspropositionen presente-
rades för där ges ju i alla fall en inledande 
inriktning av hur regeringen idag ser på 
dessa frågor. Även om man inte delar alla 
de inriktningar som där ges, så är det i alla 
fall ett tydligt fall framåt i förhållande till 
hur det var tidigare och målsättningen 
är ju att man ska ”gå i mål” 2014 – det 
har alltså gått några år sedan 1966! I en 
historisk och aktuell jämförelse kan man 
studera 1809 års misslyckade politik, som 
avlöstes av 1812 års – den omställningen 
tog bara tre år; kanske också något för oss 
att begrunda!

Rörande försvarets utformning lämnade 
jag redan i Gula tidskriften 3/2007 vissa 
förslag, som jag anser bör ligga till grund 
för ett svenskt insatsförsvar:

Tydlig koppling politisk ledning och •	
insatser

ÖB avskaffas och en Generalinspektör 
placerad i departementet blir i stället 
regeringens främste militäre rådgivare. 
Försvarsgrenarnas ekonomi åläggs stats-
undersekreterare, så att behoven av insatser 
vägs mot ekonomi på den politiska nivån 
och inte av verkställaren.

Fyra försvarsgrenar sätts upp•	
Försvarsgrenscheferna får ansvaret för 
personal och materiel samt för internationell 
samordning. Kustbevakningen ingår som 
en ”fjärde försvarsgren”, fast civil. Insatser 
leds av en gemensam insatsledning med 
underlag bl a från en gemensam militär 
underrättelsetjänst.

Vilande värnplikt men med möjlighet •	
för frivillig hemvärnsutbildning

Allmän mönstring och inskrivning för 
män och kvinnor. En entermins hem värns-
utbildning införs och är tills vidare frivillig. 
Vid en beredskapshöjning kan en sådan 
hemvärnsutbildning göras obligatorisk. I 
tider av stor ungdoms arbetslöshet skulle 
man kanske till och med kunna tänka sig 
att kalla in folk till en första tjänstgöring 
för att på det sättet lätta på statens och 
kommunernas försörjningsbörda och 
därigenom ”försvara” samhället!

En Nordisk fredskår sätts upp för •	
frivilliga insatser i tredje världen

Det gäller att tidigt kunna vara närvarande 
i möjliga framtida konfliktområden dels 
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för att bidra till att latenta konflikter inte 
blir akuta och dels för att öka vår kunskap 
om omvärlden.

Detta var kort mina viktigaste förslag för 
vårt försvars utveckling, som jag skrev om 
då. Dessa grunder har inte förändrats sedan 
dess – snarare har utvecklingen gjort dem 
än mera aktuella. 

Vi kan inte längre klamra oss fast vid en 
otidsenlig och enbart reaktiv neutralitets-
politik, som alltså mest träder i funktion, 
när kriget redan brutit ut. 

Vi måste i stället föra en aktiv försvars-
politik, som har till främsta mål att tillsam-
mans med våra EU-partners agera förebyg-
gande för att förhindra ett krigsutbrott.  
Och för detta behöver vi ett ändamålsenligt 
insatsförsvar och den uppgiften klarar inte 
ett otidsenligt invasionsförsvar inriktat en-
bart på att försvara det egna territoriet.

Författaren är kommendörkapten och 
ledamot av KKrVA.


