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Försvarsmakten har ett relativt lågt 
förtroende hos medborgarna enligt 

olika undersökningar och mätningar (till 
exempel SOM rapport 2008:19). Det finns 
säkert flera orsaker till detta, men en trolig 
faktor torde vara den ovanligt intensiva 
förvarsdebatt som har förts i Sverige de 
senaste två åren och där försvaret ofta be
skrivs som ”avvecklat”, ”helt otillräckligt” 
eller ”utan nationell förmåga”. 

Den nuvarande försvarspolitiska in
riktningen har med jämna mellanrum 
ifrågasatts till förmån för en återgång till 
ett mer renodlat nationellt inriktat försvar. 
Konflikten mellan Ryssland och Georgien 
har fått flera debattörer att argumentera för 
detta. Varför presenteras då ett nationellt 
försvar som den rätta lösningen? Varför 
beskriver flera debattörer ”försvaret som 
avvecklat och om det finns något kvar så 
är det insatt utanför landet i t ex Afgha
nistan”?

Antagande
Följande hypotes ligger till grund för det 
fortsatta resonemanget:

Det finns en fundamental skillnad mellan 
den säkerhetspolitik som riksdagen under 
tio år har fattat beslut kring och den bild 
kring politiken som har kommunicerats 
till medborgarna. 
När det gäller storleken på försvaret 
och antalet förband så görs jämförelser 
med förr, snarare än med andra länders 
försvarsmakter.
Sammantaget skapar detta felaktiga för
vänt ningar hos medborgarna kring För
svarsmakten och dess förmåga.

Sveriges säkerhets- och försvarspolitik
Det är nu ca tio år sedan som Riksdagen 
fattade det första reformbeslutet om ”det 
nya försvaret”. Det fanns många orsaker 
till att reformera försvaret. En del av dessa 
har fått uppmärksamhet – andra inte. En 
del skäl har kommunicerats från den poli
tiska nivån gentemot medborgarna andra 
inte. Den ideala situationen är förstås att 
alla orsaker tydligt beskrivs och förklaras. 
En stor förändring blir inte lättare att ge
nomföra om det saknas en sammanhäng
ande beskrivning av vad som ska göras och 

Den oförklarade förklaringsmodellen

hAndlingAr

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd III 
den 6 oktober 2009 av Michael Moore



20

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

5-2009 5-20095-2009

varför det anses nödvändigt. När det gäller 
försvarsreformen är det några orsaker och 
samband som är viktigare att beskriva än 
andra. Utan att dessa blir tydliga riskerar 
vi att dra fel slutsatser när det gäller ex
empelvis organisering, bemanning och sist 
men inte minst resurser. Än allvarligare 
är att vi riskerar att det kommer att finnas 
oklarheter och kanske till och med miss
uppfattningar om var och hur vi försvarar 
Sverige och våra värden och intressen.

För att börja med den största förändringen 
i hela reformkonceptet kontra det ”tidigare 
försvaret” – internationaliseringen – så är 
det framförallt tre skäl som omväxlande 
anförs till varför vi deltar i internationella 
insatser som exempelvis Afghanistan. Det 
motiv som oftast nämns är att vi är där för 
att hjälpa den afghanska befolkningen i vid 
bemärkelse. Ett annat motiv som nämns 
är att vi är där för att minska hoten och 
konfliktriskerna mer generellt i världen. 
Ett tredje motiv är kopplat till Afghanistan 
som världens största narkotikaproducent 
– en narkotikahandel som inom ramen för 
globala kriminella nätverk omsätter enorma 
penningsummor. Förutom det självklara 
att denna narkotika så småningom säljs 
på svenska gator och torg, så finansierar 
handeln både talibanernas aktiviteter i hela 
regionen och terroristverksamhet globalt. 

I beskrivningsmodellen ovan finns det 
dock ett stort problem – och det är att det 
i Sverige under drygt tio år har skett en 
dramatisk säkerhetspolitisk kursändring 
och denna nämns sällan som huvudmotiv 
för exempelvis Afghanistaninsatsen. Or

saken kan förmodas vara att det har varit 
och fortfarande är politiskt känsligt att tala 
klartext om denna omvälvande säkerhets
politiska förändring.

Våra internationella insatser förklaras 
således ofta i termer av ”freds eller 
humanitära insatser”, ”att hjälpa andra”, 
”solidaritet” m m. Det är visserligen sant, 
men grundbulten är att vi aktivt försvarar 
Sveriges säkerhet och intressen när vi 
gemensamt hanterar kriser och konflikter 
internationellt.

Några citat från Det nya försvaret, reger
ingens proposition 1999/2000:30. Citaten 
redovisas för att påvisa att det är en lång
siktig och tydlig förändring som de facto 
har ägt rum under tre regeringsperioder:

För Sveriges del är ett brett deltagande i det 
europiska samarbetet och vårt bidrag till 
gemensam säkerhetsfrämjande verksamhet 
och krishantering centrala medel för att 
trygga också vår egen säkerhet. (s 11-12)
Det har skett stora säkerhetspolitiska 
förändr ingar under de senaste åren. Föränd
ringarna innebär att vi kan frigöra oss från 
det kalla kriget och i större utsträckning 
bidra till den kollektiva säkerheten i Europa 
både med diplomati och totalförsvarsresur
ser. Våra totalförsvarsresurser kommer att 
successivt ställas om så att det blir bättre 
lämpat för internationell krishantering. (s 
1011)
Sveriges säkerhetspolitik vävs alltmer in i ett 
brett internationellt samarbete om säkerhet 
i Europa. (s 22)
För Sveriges del är vårt deltagande på stor 
bredd i det europeiska samarbetet och vårt 
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bidrag till gemensam säkerhetsfrämjande 
verksamhet och krishantering centrala medel 
för att trygga också vår egen säkerhet. (s 
26)

Några citat från vårens så kallade Inrikt-
ningsproposition, regeringens proposition 
2008/09:140

Sverige kommer inte att förhålla sig pas
sivt om en katastrof eller ett angrepp skulle 
drabba ett annat medlemsland eller nordiskt 
land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar 
på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige 
bör ha förmågan att kunna ge och ta emot 
militärt stöd. (s 29)
Insatser kommer under överskådlig tid 
oftast att genomföras tillsammans med 
andra länder. Det ställer krav på att insats
organisationen har förmåga till ledning och 
samordning i gemensamma multinationella 
operationer. (s 52)

Motiven för den dramatiska säkerhets
politiska kursändringen är också de som 
styr förändringen av nästan samtliga 
europeiska försvarsmakter. I dagens glo
baliserade värld är alla länder, inklusive 
Sverige, mycket mer beroende av varandra 
än någonsin tidigare. Problem, hot, kriser 
och konflikter får snabbt konsekvenser 
globalt (se t ex Tsunamin och finanskri
sen). Vi är en del av den globaliserade 
världen och vi har valt att ta aktiv del i den 
europeiska gemenskapen. Grundtanken i 
denna gemenskap är samarbete både för att 
undvika konflikter och krig men också för 
att skapa ett starkare Europa på alla plan. 
Denna gemenskap bygger på att alla ställer 
upp för det gemensamma. Sverige har ett 

starkt egenintresse av att denna gemenskap 
fungerar, faller den så blir vi utsatta, vi är 
alldeles för små för att klara oss på egen 
hand om konflikter och kriser skulle beröra 
oss mer direkt. 

Men kärnproblemet är att istället för att 
förklara för medborgarna att vi verkar med 
Försvarsmakten och dess förband utanför 
Sverige för att det är grundbulten i vår nya 
säkerhetspolitik, så särskiljs fortfarande 
internationella insatser från nationella. 
Det beskrivs som att våra internationella 
insatser är primärt till för att hjälpa andra 
och därmed inte har med vår egen säkerhet 
att göra. Om det är så att vi i första hand 
är i Afghanistan för att ”hjälpa andra”, så 
blir en självklar konsekvens att insatsen 
inte har med vår egen säkerhet att göra. På 
politisk nivå har man ofta valt att beskriva 
dagens internationella insatser som en 
förlängning av Sveriges långa Peace Keep
ing tradition – trots att bevekelsegrunden 
bakom insatserna och insatserna i sig helt 
har ändrat karaktär liksom den värld där 
dessa äger rum. 

I praktiken var Bosnieninsatsen en 
vändpunkt även om den nya säkerhets
politiken ännu inte var formulerad. Då 
förändrades motivbilden från att i första 
hand handla om att ”hjälpa andra” som 
under FNinsatserna under 19501980ta
let, till att hantera Jugoslavienkonflikten 
som direkt hotade stabiliteten i sydöstra 
Europa. Konflikten riskerade därmed att 
påverka Centraleuropa och därmed även 
Sverige indirekt. Men även när det gäl
ler insatser i Kosovo och i Afghanistan 
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så beskrivs det som att vi är där i första 
hand av solidaritetsskäl och för att ”hjälpa 
andra lidande befolkningsgrupper”. Som i 
en bisats nämns att vi är där för att skapa 
gemensam säkerhet och det nämns ytterst 
sällan att vi är där av egenintresse d v s för 
att tillsammans med andra skapa säkerhet 
som faktiskt gynnar Sverige.

Det framförs ibland i debatten att vi har 
en ”Afghanistan-doktrin”, vilket torde vara 
en missuppfattning utifrån den otydliga 
kommunikationen rörande vår förändrade 
säkerhetspolitik. Det huvudsakliga skälet 
till vår insats där torde vara avhängigt vår 
nya säkerhetspolitik som kan beskrivas 
med ledorden ”aktivt, gemensamt och 
tillsammans med andra”. Att hjälpa be
folkningen är alltså inte ett huvudskäl, 
utan en synnerligen önskvärd effekt av att 
vi tillsammans med andra skapar säkerhet 
lokalt i landet. Vi deltar således i Afgha
nistan både för ett gemensamt intresse men 
också för ett ytterst påtagligt egenintresse, 
där detta egenintresse är tvådelat. 

En dimension av egenintresset handlar 
om att få inflytande i världen och i Europa. 
Det är dock svårt att tala om detta i vårt 
land av historiska skäl, vi var neutrala och 
senare alliansfria i 200 år. Att vara aktiv 
och solidariskt tillsammans med andra, att 
ta ansvar för den gemensamma säkerheten 
är idag – till skillnad från tidigare – en nöd
vändig förutsättning för att vi ska få gehör 
för svenska synpunkter också inom andra 
politikområden. Under det kalla kriget 
hade vi en ”vågmästarroll”, vilket vi ibland 
kunde utnyttja, mellan två dominerande 

militärblock. Den möjligheten finns inte 
längre. Idag måste vi helt enkelt vara aktiva 
och engagerade internationellt sett, även 
med den militära dimensionen, för att upp
fattas som trovärdiga av vår omgivning. En 
omgivning som är betydligt mer van än vi 
själva att se på försvarsmakter som säker
hetspolitiska instrument och att hantera så
dana begrepp som nationella intressen. Om 
Sverige skulle ”dra sig tillbaka” och bara 
fokusera försvaret på territoriet så skulle vi 
tappa trovärdighet, vi skulle tappa politiskt 
inflytande i internationella sammanhang 
och riskera att bli marginaliserade över 
hela det politiska fältet. 

Den andra delen av egenintresset handlar 
om att få stöd av andra om Sverige skulle 
bli utsatt för ett mer direkt hot i framti
den. Att vi är aktiva även i den militära 
dimensionen och deltar med kvalificerade 
förband och kompetent personal i olika in
satser – tillsammans med andra – gör att vi 
får en hög trovärdighet i försvarspolitiska 
och militära sammanhang i vår omvärld. 
Om vi både har en trovärdig försvarsmakt 
och ställer upp för det gemensamma, och 
därmed för andra länder i vår närhet och i 
Europa, torde andra vara intresserade av att 
hjälpa oss om en mer allvarlig kris skulle 
uppstå i vårt närområde. Och omvänt om 
vi inte ställer upp för det gemensamma 
och för andra – kommer då andra att vara 
intresserade av att hjälpa oss?

Att samtliga nordiska länder, inklude
rande även Finland med sin ganska unika 
säkerhetspolitiska profil, tillsammans med 
ett fyrtiotal andra länder, är engagerade i 
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Afghanistan ska just ses mer som ett tecken 
på att det gemensamma ansvarstagandet i 
sig är modellen för dagens konflikthanter-
ing. Med andra ord att denna metod är 
den mest relevanta, och kanske till och 
med enda fungerande, för att öka allas vår 
säkerhet i en globaliserad värld. Detta får 
också direkta, positiva konsekvenser för 
Europa och Norden. Det gemensamma 
åtagandet är grunden för att få hjälp vid 
en kris eller konflikt i vårt eget närområde 
– ”ställer vi upp för det gemensamma och 
för andra länder eller regioner, så kan vi 
förmodligen förvänta oss det motsatta”.

Man kan omvänt fundera på konsekven
serna av att varje land enbart skulle se till 
sitt eget territorium och sina egna närlig
gande problem, risker och hot, och att 
utifrån det enbart skapa ett försvar för det 
egna territoriet, då skulle vi i Norden, där 
alla länder är små stater befolknings och 
resursmässigt, vara väldigt utsatta. Vi kan 
som små länder aldrig försvara oss var och 
en på egen hand mot ett mer omfattande 
yttre hot. Ur ett annat perspektiv skulle det 
vara lika lite rimligt som att tro att varje 
land skulle kunna lösa den ekonomiska 
krisen eller klimatfrågan på egen hand. 

Utifrån detta resonemang ska man dock 
inte dra slutsatsen att små länder kan klara 
sig utan en egen militär kapacitet. Varje 
land behöver en adekvat militär förmåga 
för att utgöra en trovärdig aktör och en 
pålitlig partner, oavsett organisations
tillhörighet i EU eller NATO. Varje land 
måste kunna hävda sin suveränitet och 
territoriella integritet. Varje land behöver 

också kunna skydda nationella intressen 
som att upprätthålla fria, säkra handelsle
der och handelsflöden. Därutöver behöver 
varje land en militär förmåga för att kunna 
hantera åtminstone inledande kris och 
konfliktförlopp på egen hand, då det kan ta 
tid innan politiska processer inom FN, EU 
och/eller NATO leder fram till konkreta 
stödåtgärder.

Slutsatser
Riksdagen har under tio år och tre regering
ar fattat beslut om en förändrad säkerhets 
och försvarspolitik. Säkerhetspolitiken har 
utvecklats från självvalt utanförskap till 
integration och samarbete inom EU samt 
samverkan med NATO. Från en politik 
där grundstenen var ”alliansfrihet syftande 
till neutralitet i krig” till en politik som 
bygger på ett aktivt engagemang och ett 
gemensamt säkerhetsskapande.

Berör resonemanget ovan överhuvudta
get Försvarsmakten? Är det inte bara för 
Försvarsmakten att ställa in sig efter den 
beslutade politiken och inte alls bry sig 
om vad som kommuniceras till medbor
garna? Men så enkelt är det inte – om det 
är oklart vad försvaret ska användas till 
och hur vi i en globaliserad värld försvarar 
Sverige och våra värden och intressen så 
kommer det att finnas felaktiga förvänt
ningar på försvaret. Hur bra försvaret då 
än är i verkligheten relativt de förändrade 
säkerhets och försvarspolitiska målen så 
kommer medborgarnas förväntningar på 
försvaret inte vara i fas med den politiska 
beställningen. Och just nu lider Försvars
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makten av denna otydlighet. Därför är det 
en ödesfråga för Försvars makten och vår 
trovärdighet gentemot svenska folket att 
säkerhets och försvarspolitiken kommu
niceras öppet och tydligt. 

Om medborgarna tror att vi agerar själva 
och ska klara oss själva så blir förväntan 
därefter. ”Nu när Ryssland rör sig så behö
ver vi kunna försvara oss själva (fullt ut)”, 
en slutsats som skulle kräva ett helt annat 
och starkare försvar med en mycket större 
budget än dagens. Om medborgarna dess
utom tror att våra internationella insatser i 
huvudsak är till för att ”hjälpa andra” så har 
de därmed inte med vår egen säkerhet att 
göra. Då kan de ganska enkelt väljas bort. 
Vi kommer inte heller att tåla förluster i 
våra insatser.

Utifrån denna diskrepans mellan reell 
politik och kommunicerad politik så är det 
därför inte konstigt att många medborgare 
inte förstår förändringen av försvaret och 
det nya försvarskonceptet, trots att den är 
en logisk följd av en i praktiken radikalt 
förändrad säkerhetspolitik. Det är säkert 
många medborgare som undrar varför vi 
är insatta utomlands speciellt när nu Ryss
lands säkerhetspolitiska utveckling är så 
osäker och negativ – ”vad gör våra förband 
utomlands, det har ju inget med vår egen 
säkerhet att göra”. Det är en enorm skillnad 
om huvudmotiven för våra internationella 
insatser beskrivs i termer av ”solidaritet” 
och ”hjälpa andra” och därmed inte har 
med vår egen säkerhet att göra jämfört med 
om motiven beskrivs utifrån att insatserna 
är den kanske mest tydliga konsekvensen 

av den nya säkerhetspolitiken och att Sve
rige ska uppfattas som en trovärdig och 
pålitlig aktör och att det i allra högsta grad 
handlar om vår egen säkerhet. 

Mycket förenklat – det är en avgörande 
skillnad om kärnan i politiken uppfattas 
som ”kan stå utanför” och ”kan klara oss 
själva” eller om den beskrivs och uppfat
tas som ”samarbete och integration” och 
”tillsammans med andra”!? Eller med 
andra ord ”ensam är stark” eller ”en för 
alla – alla för en”. 

Ett önskat läge torde vara att den reella 
säkerhetspolitiken sammanfaller i stort 
med den självbild som finns hos svenska 
folket och som medborgarna får kommu
nicerad till sig, se Figur 1.

Säkerhetspolitik
Reel säkerhetspolitik  Kommunicerad säkerhetspolitik

Men hur ser det ut egentligen – är det inte 
ett stort glapp mellan den politiska inrikt
ningen och självbilden / den kommunice
rade inriktningen enligt Figur 2? 

Figur 1
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Ett exempel på detta glapp är att sam
tidigt som Riksdagen tar propositionen 
(Prop 2008/09:140) med det centrala 
budskapet kring solidaritetsdeklarationens 
konsekvenser att ”Sverige bör ha förmågan 
att kunna ge och ta emot militärt stöd.” 
(s 29) så diskuteras i svenska media om 
Försvarsmakten bör samöva med NATO 
(-länder) i flygövningen i norra Sverige be
nämnd Loyal Arrow. I sanning en mycket 
talande diskrepans mellan reell och kom
municerad politik.

Det finns som sagt flera orsaker till den 
bristande kommunikationen. Det finns his
toriska orsaker, Sverige förskonades från 
1900talets stora krig i Europa. Vi grundan
de vår säkerhet på alliansfrihet i fred och 
neutralitet i krig, vi skulle klara oss själva. 
Den säkerhetspolitiska kursändringen är 
känslig i flera partier (NATO-frågan kan 
uppfattas ”lura bakom kröken”). Det har 
varit lättare och mer bekvämt att förklara 
våra internationella insatser enligt gam

malt, traditionellt ”Peace Keeping (Blue 
helmet) manér”. 

Som medborgare har vi också under 
lång tid getts en bild av att ”vi kan klara 
oss själva”.

Sanningen är att vi aldrig har kunnat 
eller kommer att kunna försvara oss mot 
en stormakt som Ryssland på egen hand. 
Detta gällde även för invasionsförsvaret 
under det kalla kriget mot dåvarande Sov
jetunionen och Warszawapakten. Under 
det kalla kriget var grundförutsättningen 
för vårt försvar den s k marginaldoktrinen. 
Den utgick ifrån att Sovjet med Warsza
wapakten hade USA och NATO som hu
vudmotståndare och därmed endast kunde 
avdela en begränsad förbandsmassa vid en 
eventuell invasion av Sverige. Ett exempel, 
vi hade då ca 600 stridsvagnar, Sovjet ca 
60 000 varav ca 40 000 väster om Ural. Vi 
kunde aldrig, då eller nu, möta ett isolerat 
angrepp mot Sverige.

Detta inses också i vår omgivning; Stor

Säkerhetspolitik

Reel säkerhetspolitik  Kommunicerad säkerhetspolitik
Självbilden

Internationella insatser -
ny säkerhetspolitik.
Trovärdig aktör.

Gemensamt 
ansvarstagande.
Samarbete. Integration.

Alliansfrihet
(neutralitet).

Internationella insatser -
för att hjälpa andra.
Solidaritet.

Figur 2



26

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

5-2009 5-20095-2009

britannien (europeisk stormakt), Australien 
(regionalt stark försvarsmakt) och Dan
mark har samtliga som säkerhetspolitiska 
prioriteringar relationen med  USA. Detta 
trots försvarsgarantier genom NATO:s 
artikel V och motsvarande garantier för 
Australien. Det finns historiska orsaker, 
men samtidigt är det tydligt att dessa tre 
länder varav två är regionala ”stormakter” 
har realpolitiska skäl att vidmakthålla 
starka band med dagens enda supermakt, 
USA. Länderna vill dels undvika margina
lisering i ”vardagen”, dels finns en insikt 
att om ”man kommer till vägs ände” till 
exempel vid en mer omfattande regional 
konflikt, så kan man inte i något av dessa 
tre länder klara sig själv. 

Det finns inslag av detta i den re
ella svenska säkerhetspolitiken (Prop 
2008/09:140, s 19-20):

Ur ett europeiskt perspektiv är det viktigt 
att USA är fortsatt engagerat i Europa. 
Detta grundar sig på insikten om att 
många globala och regionala utmaningar 
enbart kan bemötas om Europa och USA 
agerar tillsammans …, 

Men bilden finns ändå där – ”vi kan klara 
oss själva”. Och om den bilden inte föränd
ras så kommer även framgent slutsatsen bli 
att ”vi har ett alldeles för litet försvar och 
det är dessutom insatt utomlands, vilket 
inte har något med Sveriges säkerhet att 
göra”.

Vad kan man då göra för att rätta till den
na bild? En grundläggande förutsättning är 

naturligtvis att den politiska nivån ska börja 
kommunicera och förklara den radikalt för
ändrade säkerhets och försvars politiken. 
Men även inom Försvarsmakten måste vi 
tala klarspråk. Vi bör inte beskriva våra 
insatser i termer som känns mer igen från 
utvecklings- och bistånds arbete, utan tala 
mer öppet om behovet av den hårdföra sä
kerhetsdimensionen som in klud erar militär 
förmåga. Vi ska betona att Försvarsmakten 
är ett ”säkerhetspolitiskt instrument”. Vi 
ska inte linda in eller skämmas över vår 
unika förmåga det vill säga förmågan till 
”väpnad strid”.

Förändringen av försvaret och 
försvarsdebatten
Det övergripande syftet med försvars   refor-
men var att ställa om från ett invasionsför
svar till ett insatsförsvar. Men också från 
ett försvar som byggde på volym och andra 
världskrigets utnötnings krigsprinciper. Det 
var ett försvar där det politiska, och till 
del det militära intresset, alltmer kom att 
fokusera på värnpliktsvolymer, försvars
industrin och att behålla en omfattande 
regional garnisonsbredd – snarare än på 
reell försvarseffekt och välövade/utrustade 
krigsförband.

Grundtanken med försvarsreformen 
utgår från den beslutade säkerhets och för
svarspolitiken (men som sagt inte ifrån den 
kommunicerade politiken). Enkelt uttryckt 
– att vi aktivt försvarar Sveriges säkerhet 
och intressen när vi deltar tillsammans med 
andra i insatser utanför landets gränser. 
Själva grundidén med ett insatsförsvar 
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är att samma förband ska kunna sättas in 
nationellt, i vårt närområde, i Europa eller 
i andra delar av världen och fungera med 
få eller små brister. Detta förutsätter ett 
modernt och kvalificerat insatsförsvar.

Försvarsmaktens uppgifter har därmed i 
grunden förändrats jämfört med situatio
nen under det kalla kriget. Försvaret ska 
ha förmåga att genomföra insatser i hela 
konfliktskalan – från stöd till humanitära 
insatser, fredsbevarande operationer till 
fredsframtvingande insatser hemma såväl 
som långt borta. Gränsen mellan natio
nella och internationella insatser suddas ut. 
Samma förband, undantaget Hemvärnet/
nationella skyddsstyrkor, ska kunna an
vändas i landet och utanför landet.

Denna inriktning mot ett ”insatsförsvar” 
har med jämna mellanrum ifrågasatts till 
förmån för en återgång till ett mer renodlat 
nationellt inriktat försvar. Konflikten för 
drygt ett år sedan mellan Ryssland och 
Georgien har fått flera debattörer att argu
mentera för detta. 

Varför presenteras då ett nationellt 
försvar som den rätta lösningen? Varför 
beskriver flera debattörer ”försvaret som 
avvecklat och om det finns något kvar så 
är det insatt utanför landet i t ex Afgha
nistan”?

Det torde finnas ett antal orsaker till 
detta. 

Den kanske viktigaste orsaken är kopp
lad till de inledande resonemangen, d v s 
att grunden i vår nya säkerhets- och 
försvarspolitik alltjämt är oförklarad för 
medborgarna.

En annan orsak torde vara att det i 
debatten bara tycks finnas två extrempo
sitioner kring Ryssland (detta Ryssland, 
eller Sovjet, som har legat till grund för 
svensk försvarsplanering i ca 300 år). 
Antingen är Ryssland inget problem alls – 
eller så har vi ett mer eller mindre tydligt 
angreppshot över oss. Denna syn förbiser 
hela skalan av möjliga utvecklingar mellan 
extrempunkterna fred och fullt krig. När 
nu utvecklingen i Ryssland blir alltmer 
problematisk lever bilden kvar hos många, 
enligt resonemangen tidigare kring den 
”oförklarade säkerhetspolitiken”, att det 
handlar om Sverige kontra Ryssland – som 
om vi levde i ett säkerhetspolitiskt vakuum. 
Och att vi då har ett obefintligt eller väldigt 
svagt försvar mot en eventuell rysk aggres
sion. Synen utgår från en isolerad konfron
tation mellan Ryssland och Sverige, trots 
att Sverige är medlem i EU samt numera 
befinner sig i en omgivning av NATO- och 
EU-länder, där dessutom ett allt starkare 
regionalt säkerhetspolitiskt samarbets
mönster nu etableras. Den politiska be
ställningen gentemot Försvarsmakten har 
varit tydlig och logisk m h t den militära 
hotbilden i tio år – vi ska inte ha ett försvar 
som mer eller mindre direkt ska kunna 
möta ett angrepp från en stormakt (Ryss
land) och skulle ett sådant angrepp ändå 
ske så ska vi inte kunna möta det på egen 
hand. En sådan lösning hade krävt en be
tydligt större och mer uthållig struktur och 
därmed helt andra resurser till försvaret. 
Vi ska naturligtvis både ha en tröskel och 
kunna hantera ett mer offensivt Ryssland 
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vid en kris i närområdet, men vi behöver 
göra det tillsammans med andra. Men den 
bilden har som sagt inte medborgarna, då 
många tror att alliansfriheten fortfarande 
utgör säkerhetspolitisk grund.

En tredje orsak är att det utifrån alla 
beskrivningar och reportage, genom både 
media och Försvarsmakten själv, är lätt 
att tro att mer eller mindre hela vår för
svarsmakt är insatt utomlands. Det är på 
gott och ont en kontinuerlig beskrivning 
av olika insatser utomlands; Bosnien, 
Kosovo, Kongo (flera insatser), Liberia, 
Medelhavet/Libanon, Tchad, Adenviken 
och sist men inte minst från Afghanistan. 
Faktum är att det endast är en (ytterst) be
gränsad andel av Försvarsmaktens förband 
och personal som vid varje givet tillfälle 
befinner sig insatt utanför närområdet.

Ytterligare en orsak är att det i debatten 
ofta blir ett ensidigt fokus på storleken på 
försvaret samt mycket jämförande ”förr 
relativt nu”. Det är ju inte så konstigt att 
vi hade ett stort invasionsförsvar förr när 
världens genom tiderna största militärmakt 
befann sig bara några landmil öster om 
Gotland. Idag finns där fria NATO- och 
EU-stater; Estland, Lettland och Litauen. 
Den tidigare sovjetiska militärmakten 
nästintill kollapsade under 1990talet och 
när det nu sker en återtagning och åter
uppbyggnad av den ryska militärmakten 
så handlar det om en betydligt mindre 
organisation än den tidigare sovjetiska. 
Dock sker även i Ryssland en utveckling 
mot stående/kontrakterade förband vilket 

i sig ger en bättre snabb/insatsförmåga. 
Det är sällan som förmåge och kvalitets
perspektivet lyfts fram. Debatten handlar 
nästan bara om antal soldater eller briga
der/bataljoner, 30 000 soldater är dubbelt 
så bra som 15 000 o s v. Tillgänglighet, 
träningsnivå och bekämpningsförmåga är 
nyckelfaktorer som diskuteras i hela vår 
omvärld, men knappast alls här. Det är 
som om de senaste 20 årens omvälvande 
militär teknologiska utveckling har gått oss 
förbi. Vår samlade effekt och förmåga, 
inkluderande vår marin- och flygkapacitet, 
berörs sällan. 

En fjärde orsak, torde vara att den 
svenska försvarsdebatten kan beskrivas 
som ganska introvert. Om jämförelser görs 
med andra länder, vilket är förvånansvärt 
sällan, så är det oftast Finland som tas fram 
som ”det enda och det goda exemplet”. Det 
är dock viktigt att inse att för det första 
har Finland en annorlunda geostrategisk 
position än Sverige, för det andra så utgör 
Finland ett undantag i Europa avseende 
förändringsgraden (transformation) av 
försvaret. Mer om detta senare.

Slutsatser
Dagens försvar jämförs ofta med gårda
gens försvar, istället för med omgivningens 
försvarsmakter. Innan man tar ställning 
till om försvaret är ”avvecklat eller inte” 
behöver man således göra en internationell 
utblick – hur står sig den svenska försvars
makten i jämförelse med andra europeiska 
försvarsmakter.
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internationell jämförelse
Förändringar av försvarsmakter (transfor
mation) går som en tydlig trend över hela 
världen, men förändringarna drivs hårdast 
i Nordamerika och Europa. Nästan alla 
länder i Europa har lämnat eller håller på 
att lämna nationellt inriktade territorialför
svar till förmån för så kallade insatsförsvar. 
Dessa kännetecknas av kvalificerade, till
gängliga och rörliga förband för insatser 
i regionen eller globalt. Man utvecklar 
alltmer expeditionära och samtidigt 
mindre men betydligt mer kvalificerade, 
rörliga och insatsberedda försvarsmakter. 
Kvantitet skiftas mot kvalitet, styrkorna 
blir professionella och strategisk/operativ 
rörlighet betonas.

Den expeditionära inriktningen är av 
central betydelse i omvandlingen av 
Europas försvarsmakter. Den innebär 
att alla förband ska kännetecknas av en 
vilja, beredvillighet och organisation som 
medger insats, oavsett geografisk arena. 
Organisationen, förbandsstrukturen och 
bemanningssystemet ska inte behöva 
förändras beroende på var en insats ska 
ske (jämfört med motsatsen i det som 
kännetecknade den tidigare svenska orga
nisationslösningen med uppdelning i en 
insatsorganisation och en särskild utlands
styrka). Hela försvarsstrukturen/-sektorn 
ska också fokusera på insatsverksamheten 
såsom varande kärnverksamheten.

Nordisk jämförelse
En viktig utgångspunkt för hur olika för
svarsmakter dimensioneras är vilka (hu

vud)uppgifter samt vilken inriktning och 
balans mellan nationellt respektive interna
tionellt som styr ländernas försvarsmakter. 
Den säkerhetspolitiska inriktningen ser 
förstås olika ut avseende NATO respek
tive EUmedlemskap.

För att jämföra vårt försvar görs här en 
betraktelse och jämförelse kring läget i 
Norden för att därefter bredda perspektivet 
och jämföra med andra delar av Europa. 

Förenklat kan uppgiftsställningarna till 
de fyra nordiska ländernas försvarsmakter 
beskrivas så här: 

• Danmark – den internationella uppgif
ten är i praktiken den dimensionerande 
huvuduppgiften. Att vidmakthålla en 
maximal knytning med USA och UK 
utgör centrala inslag i säkerhetspoliti
ken.

• Finland – här är det omvänt, den natio
nella uppgiften är den ensamt dimen
sionerande huvuduppgiften. 

• Norge och Sverige – här kan man be
skriva det som att försvarsmakterna se
dan milennieskiftet har getts två huvud
uppgifter; nationellt och internationellt. 
Balansen nationelltinternationellt har 
betonats något olika över åren men den 
kan i stort beskrivas som ”både och”.  

Nu är det dock inte alltid lätt att definiera 
samt skilja på ”nationell respektive in
ternationell inriktning”. Men uppgifts
ställningarna (internationellt respektive 
nationellt) speglar samtidigt en syn kring 
hur olika länder vill och avser att hantera 
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kriser, konflikter och hot – ska det göras 
tillsammans med andra eller ska det ske 
mer på egen hand?

Hur har de nordiska länderna då di
mensionerat sina stridskrafter? En viktig 
påverkansfaktor är det som nämnts ovan, 
d v s hur uppgifterna har ställts till för
svarsmakterna i de olika länderna. En 
annan viktig faktor, som hänger samman 
med uppgiftsställningarna, är hur olika 
länder ser på möjliga hot i närområdet. 
Särskilt blir synen på Ryssland avgörande 
– och ländernas olika geostrategiska läge 
i förhållande till Ryssland. 

Beroende på geostrategiskt läge, hotupp
fattning samt uppgifter varierar utformning 
av försvarsmakterna. Jämförelserna nedan 
avseende volymer och dylikt bör ses i för
hållande till andra småmedelstora länder 
i Europa:
• Danmark har ett internationaliserat in

satsförsvar med en tydlig expeditionär 
framtoning. En liten men expeditionär 
armé. En modern marin (utan ubåtar) 
med kapacitet för större hav. Ett me
delstort flygvapen. 

• Finland har en nationellt och territoriellt 
inriktad försvarsmakt och krigsorgani
sation. Den största armén i Norden (och 
en av de största i Europa). Ett medelstort 
flygvapen och en mindre marin för mer 
kustnära uppträdande.

• Norge har ett internationaliserat in
satsförsvar och en internationaliserad 
försvarsmakt. Den största marinen i 
Norden (för mer öppna hav), en liten 
armé och ett medelstort flygvapen. 

• Sverige har också ett internationaliserat 
insatsförsvar och en internationaliserad 
försvarsmakt. Det största flygvapnet i 
Norden (och en av de större i Europa), 
en liten armé samt en mindre marin 
(med ubåtar) för ett mer kustnära upp
trädande. 

Ovanstående beskrivning ger inte rättvisa 
åt modernitets och kvalitetsaspekterna 
som blir allt viktigare i militära samman
hang. Förenklat så kan man sammanfatta 
läget så att Finland har störst armé, Norge 
störst marin och Sverige störst flygvapen.

Förändringen av försvarsmakterna 
(transformationen) har också kommit olika 
långt i de olika länderna:

 
• Danmark påbörjade tidigast och tyd

ligast förändringen redan under 1990
talet, då påbörjades också förändringar 
avseende pliktsystemet och personalför
sörjningen. Under senare år har ytterli
gare steg tagits, enligt en sorts europeisk 
normalmodell, mot en mer expeditionär 
förmåga. Värnplikten kvarstår som 
grund och som tjänstgöringsform vid 
grundutbildning, men (insats-)förban
den bemannas av anställda/kontrakte
rade soldater.

• Norge och Sverige påbörjade transfor
mering ungefär samtidigt runt år 2000. 
Personalförsörjningsförändringarna 
som är en avgörande förutsättning för 
att skapa ett insatsförsvar har dock tagit 
lång tid att få till stånd, särskilt i Sve
rige. Båda länder har kvar pliktsystemet 
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som en grund för soldatförsörjning. 
Norge kommer fortsatt att tillämpa 
ett blandsystem med värnpliktiga och 
kontraktssoldater. Värnplikten utgör 
grund och flertalet förband i armén 
bemannas med värnpliktiga, anställda/
kontrakterade soldater förekommer i 
vissa insatsförband. 

•  Sverige kommer att ha kvar delar av 
värnpliktssystemet som en grund, men 
ha frivilligheten som förutsättning för 
all tjänstgöring i Försvarsmakten (All 
Volunteer Force, AVF).

• Finland transformerar endast delar av sitt 
nationella, territoriella försvarskoncept 
avseende främst lednings och infor
mationssystemen (nätverkslösningar). 
Samtidigt behålls i stort tidigare perso
nalförsörjningsmodell som är avpassat 
mot ett territorialförsvar med en stor 
krigsorganisation. Nästintill full tillämp
ning av värnplikten, som också utgör ett 
viktigt element i försvarskonceptet.

Övriga Europa
Hur är då läget i övriga Europa, här några 
jämförelser:

Ett exempel från Storbritannien, UK. 
Landet utgör en av Europas tre militära 
stormakter (fyra om man räknar in Ryss
land) och i militära kretsar en av de mest 
respekterade försvarsmakterna (och ar
méerna) i världen. År 2007 (enligt SIPRI 
Yearbook 2008) var UK det land som 
hade de näst högsta militärutgifterna efter 
USA i världen (USA ca 45%, UK ca 5% 
av världens militära utgifter). Det innebär 

en ca 10 gånger större försvarsbudget än 
Sverige (år 2007). 

Frågan är då, hur ”stor” (kvantitet) har 
denna försvarsmakt? Om man betraktar 
den brittiska armén så omfattar den mot
svarande 8 brigadekvivalanter. Det brit
tiska flygvapnet (RAF) inriktas nu mot en 
operativ styrka om 130-140 flygplan som 
kommer att bestå av Eurofighter Typhoon 
tranche (delserie) 13. 

Budget för år 2007 var på ca 59,7 Mdr 
dollar (enligt SIPRI yearbook 2008). Med 
andra ord ca 4,5% av världens samlade 
militärutgifter (nr 2 i världen) och ca 10 
gånger Sveriges försvarsbudget.

Ett annat exempel kan studeras i den 
pågående förändringen av den tyska för
svarsmakten. Tysklands förre försvarschef 
General W Schneiderhan beskriver i en 
intervju i Jane’s Defence Weekly 2008
0702: 

By 2010 over 550 of 960 bases previously 
in use will have been disbanded.
We will still have 360 MBT (main battle 
tanks) in the future, just 6 % of the 6 000 
once in service. 

(Wiendokumentet år 2009 anger dock 549 
stridsvagnar).

Att notera är att tidigare Västtyskland 
under det kalla kriget hade Västeuropas 
största pansar/mekaniserade armé och 
flest stridsvagnar. 

Slutsatser
Är då den svenska armén eller flygvapnet 
anmärkningsvärt små – nej inte alls. Frå
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gan kretsar mer kring i vad man tar sin 
utgångspunkt. Exempelvis, om man i flyg
vapensammanhang utgår från de ca 1000 
flygplan och 50 divisioner som fanns när 
flyget var som störst under 1950-talet och 
jämför detta med dagens 100 JAS Gripen 
så uppfattas dagens nivåer naturligtvis som 
mycket små. Tas utgångspunkt i den mili
tära verkligheten i Europa där det svenska 
flygvapnet med 100 ”front-line fighters” 
är ett av de större flygvapnen, samtidigt 
som det är ett av de mest moderna och 
kvalificerade, så blir slutsatsen helt an
norlunda. Detta sagt även med förbehållet 
att vapenarsenalen är begränsad. 

Med hemvärnet och nationella skydds
styrkor kommer vi att ha en samlad orga
nisation omfattande ca 50 000 personer. 
Reduceringarna som har skett i Danmark, 
Norge och Sverige har sin motsvarighet i 
övriga Europa. Tesen om ”det avvecklade 
försvaret” är överdriven och t o m direkt 
felaktig. I själva verket har vi en kvalifice
rad försvarsmakt med en volym som i stort 
speglar andra jämförbara länder i Europa. 
Jämfört med liknande länder i Europa står 
Försvarsmakten på en hög nivå avseende 
såväl materiel som personell kompetens. 

det nordiska samarbetet
Det är just i ljuset av de stora förändring
arna och reduceringarna inom de nordiska 
försvarsmakterna som man ska se det spi
rande nordiska samarbetet på det militära 
området, ett område som tidigare inte var 
öppet för samarbete. De nordiska länderna 
har i stort samma utmaning i att var och en 

för sig behålla både en förmågebredd och 
en kvalitet som är tillräcklig. Med andra 
ord att kunna vidmakthålla kvalificerade 
försvarsmakter inom ramen för begränsade 
försvarsbudgetar.

Balansen mellan insatsförband relativt 
stöd och produktionsdelar tenderar också 
att bli alltmer ogynnsam i de nordiska län
derna, ju färre förband som blir kvar. 

Grundtanken är att samarbeta och spe
cialisera sig för att nå stordriftsfördelar 
som är omöjliga att uppnå var och en för 
sig. Det finns ett stort antal förslag inom 
sex olika områden; mark-, marin-, luft-, 
logistik-, personal-/utbildnings- och trä
ningsområdet samt avseende analys och 
utveckling/studier.

Viljan till samarbete är stark och tydlig 
hos såväl den politiska ledningen som 
försvarschefsnivån i Finland, Norge och 
Sverige. Danmark har med sin säkerhets
politiska inriktning ett annorlunda fokus 
och kommer förmodligen att vara med i en 
mer begränsad omfattning i samarbetet. En 
stark vilja kommer att vara en avgörande 
faktor för framgång, då det kommer att 
finnas mycket tröghet och många problem i 
att verkligen effektivisera och rationalisera 
inom de berörda försvarsmakterna. Det 
går alltid lätt att komma överens på en 
övergripande och principiell nivå. Men när 
olika verksamhetsorter berörs mer direkt 
med nedläggningar som följd kommer 
både regionala/lokala politiska och militära 
processer att försvåra och försena utfallet 
av tänkta rationaliseringsvinster. En annan 
begränsning torde vara att inte bara Dan
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mark utan även Norge kommer att bli mer 
återhållsamma i samarbetet om det börjar 
uppstå en risk för att en regionalisering 
leder till en urholkning av den trans
atlantiska länken samt sammanhållningen 
och uppslutningen kring NATO.

En intressant aspekt är att det som börja
de bara för några år sedan med fokus på att 
vidmakthålla kärnelement och insatsför
mågor inom de berörda försvarsmakterna 
genom att finna olika effektiviserings- och 
rationaliseringsåtgärder redan har fått ett 
vidare säkerhetspolitiskt syfte.

Ett citat kring det nordiska samarbetet, 
Prop 2008/09:140, s 26 (budskapen kring 
de säkerhetspolitiska implikationerna av 
samarbetet är särskilt utpekade med kursiv 
text nedan).

I Norden föreligger en stark värdegemen
skap mellan Sverige, Danmark, Finland, 
Island och Norge. 
Ett närmare samarbete mellan de nordiska 
försvarsmakterna ska 

•   leda till ökad arbetsfördelning och ef
fektivare samverkanslösningar, 

•   bidra till en mer effektiviserad resurs
användning och bredd i den militära 
förmågan 

•   liksom förbättrad internationell samver
kansförmåga. 

Detta bidrar till ökad förmåga att möta nya 
strategiska hot och utmaningar, globalt och 
i vårt närområde.

Samarbetet 
• påverkar säkerhetsutvecklingen i vårt 

närområde positivt och 

• möjliggör för de nordiska länderna att 
tillsammans ta ett större regionalt säker
hetsansvar

• utgår från gemensamma intressen och 
därav liknande mål och krav på operativ 
förmåga i olika avseenden.

Slutsatser
Det går lätt att teckna olika långsiktiga 
visioner eller utopier för samarbetet – 
kring gemensamma operativa effekter och 
förmågor. Ett exempel; om Finland, Norge 
och Sverige skulle operativt samutnyttja 
sina flygvapen, med nuvarande numerärer, 
så skulle det bli ett av Europas tre största 
flygvapen. 

Det nordiska samarbetet med kopplingen 
till solidaritetsdeklarationen påvisar just 
hur långt Sverige har rört sig från sin 
tidigare isolerade position mot samarbete 
och integration.

Försvarsmaktens utmaningar och 
framtida utveckling
Försvarsmakten går nu in i vad som skulle 
kunna beskrivas som den tredje och kanske 
mest omvälvande transformationsfasen 
(första fasen 2000-04, andra fasen 2005-
2009). Det är ingen tvekan om att det finns 
många utmaningar framgent både på kort 
och lång sikt.

Den kanske viktigaste utmaningen på 
kort sikt ligger i att återupprätta trovär
digheten och respekten hos våra medbor
gare för vårt försvar. Kopplat till det även 
självkänslan och stoltheten hos personalen 
inom Försvarsmakten. Försvarsdebatten 
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har på faktamässigt helt felaktiga grunder 
urholkat förtroendet och självkänslan, 
såväl den politiska nivån som Försvars
makten själv måste nu upplysa och kom
municera med medborgarna om de frågor 
som berörs i denna artikel. Försvarsmakten 
är inte avvecklad, den är bara annorlunda 
jämfört med förr. Det är en mycket märklig 
situation idag då Försvarsmakten möts 
med en nästintill överväldigande respekt 
från utländska försvarsmakter och offi
cerare. ”Hur lyckas ni så bra med så små 
ekonomiska och personella resurser?” Och 
detta gäller i princip inom alla funktioner 
och förbandstyper i Försvarsmakten. Om 
denna bild ställs i relief till den inhemska 
debatten så kan man tro att det är två helt 
olika försvarsmakter vi talar om.

En annan mycket stor utmaning är na
turligtvis att realisera insatsorganisation 
2014 med insatsförband och nationella 
skyddsstyrkor/hemvärn. En insatsorganisa
tion som kommer att ha en betydligt högre 
militär effekt än dagens. Tillgängligheten 
och användbarheten kommer att öka. Den 
enskilt viktigaste faktorn blir att förverkliga 
det nya personal försörjningssystemet (en 
bemanning grundad helt på frivillighet) och 
då särskilt soldatförsörjningssystemet.

På lite längre sikt är Rysslands fortsatta 
utveckling avgörande för den säkerhetspo
litiska spänningsnivån i Nordeuropa och i 
vårt närområde. Vart går Ryssland? Hur ser 
den politiska och militära utvecklingen om 
femtiofemtontjugo år?

Om den politiska utvecklingen fortsätter 
i nuvarande riktning så rör sig Ryssland 

allt längre bort från det vi i väst lägger 
i begreppet demokrati. Utvecklingen går 
mot ett mer auktoritärt och maktfokuserat 
styrelseskick, en liten maktelit får allt 
större inflytande. Maktkoncentrationen, 
sökandet efter den supermaktsstatus som 
Sovjet åtnjöt samt korruption ända upp till 
den högsta politiska nivån riskerar ge en 
maktfokuserad, alienerad och oberäknelig 
rysk ledning. 

Sam tidigt sker en kapacitetsökning på 
den militära sidan. Omfattande ekono
miska resurser allokeras till försvaret. 
Staber och stridskrafter övas, samtidigt 
pågår en materiell statushöjning avseende 
såväl befintlig som ny materiel. Inom de 
konventionella strids krafterna priorite
ras insats och snabbinsatsförband med 
anställda/kontrakterade soldater, sådana 
förband blir kvalificerade och tillgängliga 
och kan snabbt sättas in i olika geografiska 
riktningar. 

Kopplingen mellan den politiska och 
den militära utvecklingen är oroande. Vårt 
närområde riskerar att påverkas negativt av 
den sammantagna politiska och militära ut
vecklingen. Men det är fortfarande osanno
likt med angrepps eller invasionsföretag 
riktade mot NATOländer eller länder i 
västra Europa. Risken för direkta militära 
angrepp torde därför inom ett mer närtida 
tidsperspektiv vara begränsad såväl mot 
Sverige och Finland som NATO/EUlän
derna Estland, Lettland och Litauen. Men 
risken för indirekta metoder och förlopp 
där t ex rysktalande befolkningsdelar utnytt
jas i olika syften samt konfrontationer med 
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militära resurser involverade kan komma att 
öka. Ett antal scenarier kan tecknas i Balti
kum och Östersjöområdet som inbegriper 
konfrontationer och konflikter med militära 
resurser. Men återigen, vi kan inte hantera 
ett mer konfrontatoriskt Ryssland på egen 
hand. Vi är en del av ett större sammanhang 
och kommer att behöva hantera utmaningar 
och hot i vårt närområde inom EU, med 
NATO och även regionalt.

Vad behöver då Försvarsmakten i en ny 
och mer säkerhetspolitiskt instabil om
givning? Vi behöver säkra den befintliga 
förbandsvolymen då flera förbandstyper 
idag har så få enheter att de inte uthålligt 
kan lösa uppgifter eller verka över större 
områden. 

Vi behöver fortsatt ha en förmåga ”både 
och” – att kunna försvara oss mot eventu
ella hot i norra Europa samtidigt som vi 
bidrar till att skapa säkerhet utanför vårt 
närområde. En hög och modern militär 
förmåga signalerar också en hög politisk 
vilja. Dessa egenskaper krävs för att vara 
trovärdig som nation i en värld som är mer 
osäker än för tio år sedan, men också långt 
mer dynamisk och skiftande än under det 
kalla kriget. 

En sådan utveckling är också viktig 
utifrån att säkerheten i regionen hänger 
samman och att vi måste kunna möta 
olika kriser och konflikter gemensamt i det 
euroatlantiska, europeiska samt regionala 
säkerhetssamarbetet. Det betonar också 
slutsatsen att Sverige måste såväl kunna 
ge som ta emot militär hjälp.

Det är således viktigt att vidmakthålla 

kvalificerade stridskrafter – inom mark-, 
sjö-, luft- och lednings-/informationsare
nan. Redan vid en prolongerad försvars
ekonomi så är detta en stor utmaning som 
endast kan mötas av fortsatta effektivi
seringar och rationaliseringar inom stöd 
och produktion samt genom det nordiska 
samarbetet. 

Sammanfattande slutsatser
Hur ska man då uppfatta det svenska 
försvaret? Är försvaret ”avvecklat” eller 
”tillräckligt bra”? Svaret är nog att – det 
”det beror på”.

Det beror på var man tar sin säkerhets
politiska utgångspunkt – ska vi klara oss 
själva mot alla hot i ett försämrat om
världsläge och till och med ett direkt och 
mer omfattande angrepp från en militär 
stormakt (Ryssland). Då är försvaret all
deles för litet.

Eller ska vi tillsammans med andra – som 
medlem i EU, som aktiv och respekterad 
partner till NATO samt tillsammans i regio
nen kunna hantera utmaningar och hot – i 
närområdet, i Europa och till del även glo
balt. Ja då är vårt försvar ”tillräckligt bra”! 
Även om man alltid som militär kan önska 
sig mer av vissa förmågor och förband.

Det beror också på var man tar sin 
utgångspunkt i jämförelser – med det 
svenska försvaret förr eller med andra 
försvarsmakter idag!? Med hur andra 
försvarsmakter och militärer ser på den 
svenska försvarsmakten eller hur vissa 
svenska debattörer ser på den? 

Om man tar den internationella jäm
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förelsen som utgångspunkt så har vi en 
kvalificerad och i militära sammanhang 
ytterst respekterad försvarsmakt som är 
väl i paritet med många andra europeiska 
försvarsmakter. 

Men oavsett slutsats – både Försvars

makten och våra medborgare förtjänar en 
annan bild än vad som ofta framkommer 
i debatten!

Författaren är generalmajor och ledamot 
av KKrVA.


