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En klar majoritet av Sveriges medbor
gare vill att vi ska kunna försvara oss 

med militära medel. Mer än ett decenniums 
ominriktning av Försvarsmakten har emel
lertid lett till att Sverige till den grad blivit 
militärt svagt att de stormakter som har 
säkerhetspolitiska och militärpolitiska intr
essen i det nordiska området kan komma 
att betrakta vårt land som en lätt hanterbar 
bricka i spelet dem emellan. Ett annat sätt 
att beskriva situationen är att konstatera att 
Sverige har blivit eller ligger nära gränsen 
att bli ett militärstrategiskt vakuum.

Detta stadium och dess viktigaste kon
sekvenser behandlas närmare nedan under 
alternativ 1.

Av flera skäl är det antagligen svårt att 
förändra nuvarande inriktning av Försvars
makten. Både psykologiska och faktiska 
faktorer bromsar. Men med tanke på de 
värden som står på spel måste ansträng
ningar göras att finna andra vägar för 
Försvarsmaktens utveckling än de som 
nu anvisas. 

I alternativ 2 nedan beskrivs huvuddra
gen i en sådan förändrad inriktning. 

Alternativ 1
Ett militärt angrepp mot Sverige har inte 
ansetts vara troligt under överskådlig tid. 
Däremot har andra hot mot vår säkerhet 
observerats. Oroligheter ute i världen kan 
sprida sig till Sverige i närtid, t ex i form 
av terroraktioner. Tankarna hos oss kring 
detta hot växte fram under 1990talet under 
intryck av kombinationen Sovjetunionens 
upplösning, USA kvar i en hegemoniposi
tion, pågående och latenta oroligheter på 
flera håll i världen och en framväxande 
vision i västvärlden om att det nu var dags 
att under USA:s ledning förändra världen 
till det bättre. Våra instrument för att delta 
i denna verksamhet skulle vara militära 
insatsförband bemannade med frivilliga 
yrkessoldater. 

I Sverige såg många inledningsvis de 
internationella insatserna som den klart 
viktigaste rollen för Försvarsmakten. 
Terrorinsatserna mot USA och Europa i 
början av det nya seklet underströk denna 
uppfattning.

Insatsförbanden utformas så att de i 
allt väsentligt kan leva upp till NATO:s 
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standard ifråga om medel och metoder. 
De ska med andra ord liksom NATO:s 
förband lämpa sig för expeditionära, of
fensiva uppgifter även i militärt krävande 
sammanhang. 

De internationella insatserna och de 
resultat de förväntas ge utgör det första 
strategiska huvudspåret i alternativ 1.

En viktig bieffekt av det uppkomna läget 
bedömdes vara att krig mellan stater skulle 
bli något som hörde gårdagen till.

Under inledningen av 2000talet blev 
det emellertid allt tydligare att en riva
litet mellan världens stormakter på flera 
plan fortfarande fanns med i bilden och 
att den snarare skulle komma att öka än 
minska. Insikten ledde så småningom 
till bedömningen att risken ökar för att 
småstater som t ex Sverige kan komma i 
kläm och utsättas för påtryckningar som 
vid behov stöds av militära hot och mili
tära insatser. Vårt strategiska motdrag för 
denna eventualitet bygger på allians med 
i första hand EU och som en följdverkan 
med NATO. Till dess att EU och/eller 
NATO hinner ingripa, försvarar vi oss på 
marken med våra insatsförband och olika 
typer av hemvärnsförband och i luften/
till sjöss med befintliga flyg- respektive 
marina förband. Detta är således det andra 
strategiska huvudspåret i alternativ 1.

En grundläggande operativ inriktning 
i detta huvudspår är att hålla tillräcklig 
hamn-, flygbas- och vägkapacitet öppen till 
dess att stödet utifrån hinner sättas in.

Alternativ 1 har flera viktiga innebör
der:

• Vi väljer klart och tydligt sida mellan 
de två stora aktörerna i Norden, USA/
NATO och Ryssland. Det torde öka 
spänningen främst därför att Ryssland 
kan uppleva sig som mer eller mindre 
totalt inringat i regionen.

• Det är inrikespolitiskt komplicerat att i 
närtid ansöka om svenskt medlemskap i 
NATO. För att bereda vägen för en fram
tida ansökan deltar Sverige i en hel del 
NATOverksamheter bland annat militära 
övningar. Detta är kostsamt och till tvek
sam direkt nytta för Sveriges försvar.

• Ett medlemskap i EU/NATO utgör 
ingen garanti för att få den hjälp vi be
höver. I ett givet läge avgörs ett beslut 
om effektiv hjälp eller inte av vad som 
är bäst för EU/USA/NATO. 

• Våra statsmakter är uppenbarligen 
medvetna om denna problematik när 
man a) betonar att Sverige ska vara en 
villig och duglig part vid internationella 
insatser, b) uttalar att vi förväntar oss 
motsvarande generositet från andra om 
vi behöver hjälp och c) vidtar åtgärder 
av olika slag för att underlätta en even
tuell anslutning till NATO. Men, som 
berördes ovan, även om vi är NATO
anslutna är det den globala verkligheten 
och dess förutsättningar i ett givet läge 
som helt och hållet avgör vilken hjälp 
vi faktiskt får.
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• Den strategiska inriktningen att Sverige 
bäst försvaras med militära insatser 
utanför landets gränser förefaller ligga 
farligt nära ett naivt önsketänkande. 
Det åligger dem som fortfarande hävdar 
idén att noga pröva sina argument inför 
eventuella framtida beslut om utlands
insatser.

   Samtidigt är det självfallet viktigt 
att pågående svenska utlandsinsatser 
genomförs på det sätt som ligger i vårt 
åtagande och som förväntas av oss.

• Vår beredvillighet inför expeditionära 
insatser kan medföra att vi dras in i 
mindre välbetänkta sammanhang med 
politiska och/eller moraliska kompli
kationer som följd.   

• De militära resurser som vi själva kan 
ställa upp med vid ett väpnat angrepp 
mot landet är små. De består av ca 10 
stående insatsförband och olika typer 
av hemvärnsförband på armésidan 
samt befintliga flyg och marina re
surser, inalles ca 50 000 personer. Den 
samlade styrkan har inte kapacitet för 
några längre operationer i landet. I 
kombination med att brohuvuden för 
hjälp utifrån ska säkras är konsekvensen 
att större delen av landet måste lämnas 
oförsvarad. 

• Vår låga numerär tillsammans med 
låg nivå i flera viktiga stödsystem gör 
att en aktör som överväger ett angrepp 
mot oss kan se betydande fördelar i ett 
överraskande anfall. En snabb framgång 

för honom i ett sådant anfall torde i 
flertalet fall kraftigt bidra till att kyla av 
beredvilligheten hos våra eventuella al
lianspartners att komma till vår hjälp.

• Alternativet förutsätter enligt nuvarande 
inriktning att vårt värnpliktssystem er
sätts med frivillig rekrytering. Vad detta 
innebär för att långsiktigt säkerställa 
tillräcklig numerär och kvalitet på För
svarsmaktens personal är inte klarlagt. 
En kunskapsbrist av denna grundläg
gande karaktär är oacceptabel. 

Alternativ 1 är således ett försök från 
svensk sida att behålla ambitionen beträf
fande förmåga till expeditionära interna
tionella insatser, samtidigt som vi erkänner 
att vi inte själva kan försvara Sverige. 
EU/NATO förväntas ingripa tack vare att 
vi är medlemmar i EU och som erkänsla 
för vår beredvillighet att medverka i in
ternationella insatser. Vi måste dock inse 
att detta är en icke bevisad hypotes. De 
begränsade egna resurserna torde få som 
huvuduppgift att säkra brohuvuden för att 
säkerställa hjälpen utifrån. Skulle den ute
bli eller komma för sent står valet mellan 
att kapitulera eller föra en hopplös strid på 
angriparens villkor.

Våra samlade egna militära resurser i 
detta alternativ är klart otillräckliga för 
att vi och omvärlden ska kunna betrakta 
dem som en försvarsmakt. Maos lakoniska 
konstaterande att alla länder har en armé, 
sin egen eller någon annans, kan i detta 
alternativ bli en plågsam realitet för oss. 
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Alternativ 2
Den allt tydligare rivaliteten på flera plan 
mellan världens stormakter behöver inte 
nödvändigtvis medföra att det blir en mi
litär kraftmätning i Norden mellan USA 
och Ryssland, där vi blir indragna. Risken 
för en sådan utveckling kan emellertid 
inte uteslutas och den kan komma att öka 
med kort förvarning. De negativa konse
kvenserna för vår del av en militär konflikt 
mellan nämnda stormakter så nära oss 
skulle sannolikt bli mycket stora. Därför 
ligger det i vårt egenintresse att bidra till 
att hålla den säkerhetspolitiska och mili
tärstrategiska spänningen i Norden på en 
så låg och hanterbar nivå som möjligt. Ett 
första viktigt steg är att inte göra oss starkt 
beroende av någon av parterna avseende 
vårt försvar utan i stället göra vad vi kan 
för att själva ta ansvaret. Alternativet har 
hittills inte förekommit i den officiella 
inriktningen av Försvarsmakten. Det har 
belysts i skriften ”Försvara Sverige på 
nytt”. Det tas upp här i ett försök att möta 
våra medborgares rättmätiga krav på att 
de pengar som avsätts för deras försvar 
används så bra som möjligt.

Sett inom en lite vidare ram är det 
egentligen inte främst fråga om att vi ska 
kunna avhålla någon i omvärlden från att 
angripa oss. Det vi i första hand vinner 
med ett respekterat militärt försvar är att 
Sverige i berörda stormakters ögon blir en 
av båda uppskattad säkerhetszon som inte 
enkelt kan utnyttjas av den ene för militärt 
och politiskt tryck mot den andre och om
vänt. Därmed bidrar vi på ett konstruktivt 

sätt till en säkerhetspolitisk avspänning i 
Norden. 

Den viktigaste inriktningen för att nå 
detta utfall är att Försvarsmakten utformas 
för att under avsevärd tid kunna genomföra 
en strategisk defensiv och på det sättet dels 
bestrida en angripare hans handlingsfrihet 
i landet dels tillfoga honom kännbara för
luster. Ambitionen stannar vid detta; det är 
orealistiskt att föreställa sig att vi på egen 
hand ska kunna slå en angripande stormakt. 
Däremot ökar sannolikheten väsentligt 
för att en aktör – även en stormakt – som 
eventuellt överväger ett angrepp mot oss 
kommer fram till att det kostar för mycket 
tid och resurser att knäcka oss och dess
utom inser att tredje part kan komma att 
ingripa till vår fördel under tiden, antingen 
direkt eller indirekt.

Det är givet att den gynnsamma effekten 
av säkerhetszonen ökar om fler länder i 
Norden ingår. Av lätt insedda skäl ligger 
Finland närmast till för den saken.

Det är också klart att en svensk försvars
makt, som har till uppgift att trovärdigt 
och opartiskt trygga en säkerhetszon 
mellan Öst och Väst, inte bör invecklas i 
internationella konflikter tillsammans med 
någon av dessa parter. Av detta skäl och 
andra är det lämpligt att ambitionen för 
våra internationella insatser återgår till den 
nivå och den inriktning som gällde innan 
nuvarande upptrappning beslutades. Detta 
bör vara fullt möjligt ur både politisk och 
humanitär synvinkel.

Alternativet 2 har bland annat följande 
innebörder:
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•	 Det klarlägger för omvärlden att vi 
varken på egen hand eller med hjälp av 
annan makt har några offensiva planer 
visavi någon annan i Norden men att 
vi kommer att försvara oss om vi blir 
angripna.

• Våra stridskrafter utformas, utrustas och 
utbildas för att tillämpa en defensiv stra
tegi. Enligt mångbeprövad erfarenhet 
är detta det billigaste och effektivaste 
sättet för den underlägsne att göra sin 
militära förmåga gällande.

• Våra markstridskrafter organiseras i 
många små förband som utrustas och 
utbildas så att de har goda möjligheter 
att verka och överleva i det krävande 
stridsrum som en stormakt etablerar.

• Våra flygstridskrafters bassystem utfor
mas för att ta tillvara den unika förmå
gan hos våra flygplan att kunna utnyttja 
korta och smala banor. Därigenom ökar 
våra flygstridskrafters uthållighet under 
bekämpning mångfaldigt.

• Den defensiva strategin kräver att vi 
behåller ett kostnadseffektivt pliktsys
tem för att kunna nå tillräcklig perso
nell numerär och inte minst tillräcklig 
kvalitet i vid bemärkelse i våra militära 
stridskrafter. När det gäller det egna 
landets försvar vore dessutom ett per
sonalförsörjningssystem helt byggande 
på frivillighet statsrättsligt tvivelaktigt 
och moraliskt förkastligt.

•	 Vid internationella insatser måste vi 
avstå från sådana som har expeditionär 
karaktär. De har visat sig vara dyra i 
förhållande till vad de åstadkommer. 

Däremot bör vi vara beredda att vid be
hov fortsätta vår tidigare tradition med 
insatser som i huvudsak varit inriktade 
på att återupprätta och stödja lugn och 
ordning i oroliga områden. Rekrytering 
till sådana insatser kan ske antingen på 
frivillig basis bland värnpliktiga, bland 
anställda i ett av t ex beredskapsskäl 
delvis kvarstående system med yrkes
soldater eller i en kombination av dessa 
sätt.

Slutsatser
a) Alternativ 1 innebär att Försvarsmakten 

tvingas in i ett komplext internationellt 
sammanhang där den givet småstaten 
Sveriges begränsade resurser inte 
hör hemma. Samtidigt eftersätts dess 
huvuduppgifter, att dels utgöra ett res
pekterat stöd för Sveriges fred och frihet 
och dels bidra till sänka den säkerhets
politiska spänningsnivån i Norden.

   Detta betyder att underlaget för in
riktningen av vårt försvar i enlighet 
med alternativ 1 är otillräckligt. Innan 
beslut fattas som har väsentlig betydelse 
för Inriktningen av Sveriges militära 
försvar behöver en politiskt förankrad 
genomlysning ske även av en inriktning 
som i huvudsak följer linjerna i alterna
tiv 2.

b) Kunnandet i landet i militära frågor 
har under senare decennier degenererat 
på ett tydligt sätt. Som bäst snappas 
utländska idéer upp, dock ofta utan 
egentlig prövning av i vilken mån de 
passar för oss eller i vilken grad de över 
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huvud taget är välgrundade. Det finns ett 
klart behov av att i landet återuppta en 
framåtblickande forskning och seriösa, 
långsiktiga analyser i ämnen som rör 
Sveriges försvar. Det hastigt hopkomna 
”kvartalstyckande”, som ligger bakom 
flera av dagens inriktningar, kan leda 
mycket fel.

c)  Trycket mot statsbudgeten och därmed 
även försvarsbudgeten är idag starkt. 
Av det skälet och av brist på ett adekvat 
beslutsunderlag kan det vara svårt för 
statsmakterna att snabbt få igång en 
konkret utveckling av något som liknar 
alternativ 2. Men vad som kan göras 
snabbt är att låta ta fram underlag för en 
utveckling av försvaret enligt linjerna i 
alternativ 2 och under tiden vara varsam 
med beslut som kan inkräkta på hand
lingsfriheten att realisera den. 

 
När tiden är inne att bygga upp ett försvar 
enligt alternativ 2 behöver försvarsramen 
möjligen höjas över dagens nivå under 
uppbyggnadsskedet. Hur det kommer att 
se ut därefter i ett fortvarighetstillstånd 
beror av många faktorer och variabler som 

inte nu kan preciseras. Det är emellertid 
inte självklart att ett försvar i enlighet med 
alternativ 2 blir dyrare än ett som bygger på 
alternativ 1 trots sin större numerär m m. 
En personalförsörjning som bygger på ett 
pliktsystem, en kostnadseffektivare am
bition beträffande internationella insatser, 
sparsmakade men för våra behov tillräck
ligt bra lösningar beträffande vapensystem, 
vapenbärare och övriga tekniska lösningar, 
begränsade eller inga krav på dyra anpass
ningar till utländsk teknik och utländska 
metoder etc är exempel på faktorer som 
gör att en lösning grundad på alternativ 2 
kan komma att bli ekonomiskt konkurr
enskraftig jämfört med en som utgår från 
alternativ 1.

Till detta kommer det helt avgörande 
som påvisats i denna artikel, nämligen att 
ett militärt försvar enligt alternativ 2 är 
folkrättsligt, säkerhetspolitiskt och mili
tärstrategiskt klart överlägset ett som är 
utformat med grund i alternativ 1.

Bengt Lönnbom är generalmajor och Jan 
Wickbom är överste 1. gr. Författarna är         
ledamöter av KKrVA.


