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PÅ SAAB FINNS en stark framtidstro. 
Här pågår en intensiv utveckling av morgon-
dagens flygande farkoster. Det handlar bland
annat om vidareutveckling av Gripensystemet, 
om obemannade flygande farkoster för både
civila och militära applikationer, och om 
avancerade flygburna övervakningssystem.   

Saab är ett av endast några få företag i världen 
med kunskap och förmåga att bygga och
utveckla den här typen av komplexa 
och krävande system.

Det innebär att vi ständigt möter utmaningar 
i teknikens absoluta framkant. Utmaningar 
som bidragit till att vi idag har ett unikt 
kunnande inom flygteknik och en ovanligt 
lång erfarenhet av att få idéer att lyfta. 

Så skapar vi morgondagens lösningar
 – här och nu.

MORGONDAGENS 
LÖSNINGAR
SKAPAS HÄR OCH NU

www.saabgroup.com
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Försvarsekonomi 
i gungning
Det är okontroversiellt att på-
stå att försvarsbudgetens stor-
lek utgår från samhällsekono-
miska förutsättningar mera än 
från bedömningar av risker och 
hot. I Sverige, liksom i övrigt i 
vår del av världen, är samhällets 
utgifter för social trygghet och 
välfärd den största konkurren-
ten till kostnaderna för säker-
het och försvar. Utvecklingen 
inom eurozonen inger oro på 
grund av situationen i Cypern, 
Italien, Grekland, Spanien och 
nu senast Portugal. Sveriges 
ekonomi är starkt sammanfl ä-
tad med övriga europeiska län-
ders liksom med omvärldens i 
övrigt.
 Utvecklingen av försvars-
budgetarna i Europa generellt 
återspeglar med få undantag en 
skakig samhällsekonomi. I Sve-
rige visar Regeringsbeslut 7 ett 
underskott på ungefär 40 mil-
jarder, dvs. 4 miljarder kronor 
per år, fram till 2025 såvida am-
bitionerna i 2009 års försvars-
beslut fortfarande ska gälla.
 Samhället tenderar att bli 
mindre villigt att betala för sä-
kerhet och försvar, vilket rim-
ligen måste leda till refl ektio-
ner rörande långsiktigheten i 
Sveriges, liksom övriga Euro-
pas, försvarsförmåga. Kommer 
vi om 20 år att ha nationella 
försvarssystem i Europa?
 I kölvattnet efter ÖB:s ny-
årsintervju om ”enveckasför-
svaret”, verkar den grundläg-
gande föreställningen dock va-
ra, att ett nationellt försvar är 
förutsättningen för att upprätt-
hålla svensk suveränitet. Håller 
detta antagande? Kan Sverige 
skaffa sig ett trovärdigt natio-
nellt försvar? Kan Finland? Vil-
ka länder kan i längden behålla 
det?

 I många västländer ägnas 
intellektuell energi åt att försö-
ka förstå vad nästa decennium 
kan innebära försvarspolitiskt. 
Vilka trender är skönjbara? 
Finlands vitbok om försvaret 
pekar på ett stort och växande 
budgetunderskott åren 2015-
2020. I Storbritannien anger 
forskaren Malcolm Chalmers 
det brittiska svarta hålet i för-
svarsbudgeten till 11-18 miljar-
der pund under en 10-årsperi-
od, vilket ska jämföras med en 
årsbudget på cirka 37 miljarder 
pund. Chalmers pekar på att 
den brittiska materielbudgeten 
2022 till 35 procent kan bestå 
av inköp för u-båtar och kärn-
vapen. En fransk prognos pe-
kar på liknande tendenser. Det 
medför snedvridningseffekter 
och kapacitetsmässiga obalan-
ser.
 Slutsatsen blir att nationella 
försvarssystem för fl ertalet små- 
och medelstora stater är en tvi-
velaktig framtida option vilket 
förre norske försvarschefen ge-
neral Sverre Diesen tydliggjor-
de redan för några år sedan.
 Kopplingen mellan suverä-
nitet och nationellt försvar le-
der till vad forskaren Magnus 
Christiansson uttrycker som en 

”suveränitetssynvilla”. Christi-
ansson hävdar, att när inter-
nationellt samarbete väljs bort 
med argumentet att landet blir 
beroende av andra stater, förlo-
ras kapaciteter, vilket i slutän-
dan leder till ökande beroende 
av andra länder.
 Alternativet är att se samar-
bete som en förutsättning för 
suveränitet och inte som ett 
hinder. Slutsatsen blir då att det 
är samarbete som i praktiken 
kommer att ge den enskilda 
staten förutsättningar för auto-
nomi och handlingsfrihet. Den 
som inte samarbetar förlorar 
kapaciteter, och därmed militär 
handlingsfrihet och dito för-
måga. Christianssons logik är 
svår att välta.
 Så länge Europas stater inte 
har ekonomisk tillväxt är sto-
ra försvarssatsningar inte rea-
listiska. Även med höjda an-
slag kommer inte nationell för-
svarsförmåga att kunna återtas 
inom exempelvis en 20-års-
period. Därför är det viktigt 
att effekterna av internationellt 
försvarssamarbete jämförs med 
det som händer utan sådant 
samarbete.
 Det gäller fl ertalet länder i 
Europa. Och det gäller Sverige. 

VÅR VERKSAMHET KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL. VÅRT 90-KONTO 
GARANTERAR ATT DINA PENGAR ANVÄNDS SÅ EFFEKTIVT OCH BRA SOM MÖJLIGT.

Läs om vårt arbete och ge en  
gåva på www.räddabarnen.se 

eller plusgiro 902003-3
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Johan Nyström:

Riksrevisionen fortsätter sin 
granskning av Försvarsmakten
Riksrevisionen fortsätter 
granskningen av Försvarsmak-
ten. I november 2012 presente-
rades den senaste undersökning 
som bl.a. påvisade problem i 
personalförsörjningen av ma-
rinen och fl ygvapnet, vilket 
medförde att tillgängligheten 
blev begränsad. Riksrevisionen 
planerar släppa nästa rapport 
i sin serie om Försvarsmak-
tens omställningsarbete under 
november 2013. Granskning-
en sker under riksrevisor Jan 
Landahl.
 Omställningsarbetet inom 
Försvarsmakten har varit om-
debatterat i både sociala medi-
er och riksdagen samt bidragit 
till att myndighetslednings för-
troende hos de anställda upp-
visade tydliga brister enligt en 
medarbetarundersökning som 
publicerades 2012 (Försvars-
maktens Verksamhetsindika-
tor). Omställningsarbetet har 
varit en återkommande utma-
ning för myndighetsledningen 
då Försvarsmaktens budget an-
ses ha varit allt för snävt tillta-
gen och underdimensionerad 
för att inkludera både nya ma-
terialsystem och fast anställd 
personal.

Finlands fl ygvapenchef vill inte 
reducera antalet jaktplan
Antalet jaktplan i Finland mot-
svarar försvarsbehovet i nulä-
get, säger Finlands fl ygvapen-
chef, generalmajor Lauri Pura-
nen, i en intervju för den fi n-
ska tidningen Keskisuomalainen 
den 4 juni. Puranen är kritisk 
till bl a försvarsministerns ut-
talande att Finlands fl ygvapen 
skulle klara sig med färre jakt-
plan än i dag.
 Enligt generalmajor Pura-
nen har Finland med det nuva-
rande antalet jaktplan, drygt 60 
stycken Hornet-plan, ett tro-
värdigt luftförsvar. Om antalet 
plan minskas blir det svårare för 
Flygvapnet att sköta sina upp-
gifter, säger han.
 ”Jag kan inte se att fl ygvap-
net i framtiden skulle ha klart 
färre jaktplan. Våra grannlän-
der är i färd med att skaffa den 
femte generationens jaktplan 
som har en bättre prestanda än 
dagens plan, och vi ligger även 
denna gång cirka tio år efter de 
andra länderna”, säger Puranen 
till tidningen.
 Enligt tidningen Keskisuo-
malainen ska både försvarsmi-
nister Carl Haglund, svenska 
folkpartiet, och försvarsutskot-

tets ordförande Jussi Niinistö, 
sannfinländarna, för några 
veckor sedan till kvällstidning-
en Iltalehti ha uttalat att fi n-
ska fl ygvapnet, i samband med 
en planerad modernisering av 
fl ygplan, kan bli tvungen att 
dra ner på antalet jaktfl ygplan, 
i synnerhet om de nya plan 
som ska ersätta jaktplanet F18 
(C/D) Hornet är av den dyras-
te modellen.
 ”Ju färre jaktfl ygplan vi 
har, desto svårare blir det för 
oss att uppfylla våra uppgifter. 
Vår organisation bygger på att 
vi har 62 stycken F-18 Hor-
net. Med nuvarande antal plan, 
med vår nuvarande strategi och 
med uppdateringarna av Hor-
net-materielens livscykel ska-
par vi ett trovärdigt luftförsvar 
med en förebyggande effekt 
mot militära operationer”, sä-
ger Puranen.

Hornet valdes som ersättare av 
Flygvapnets Saab Draken och 
MiG-21 1992. Flygplantypen 
togs i bruk av det fi nska fl yg-
vapnet åren 1995–2000. Un-
der åren 2010–2016 genom-
för Finland en uppgradering av 
planen. Livslängden beräknas 
vara till 2025–2030.

Riksrevisor Jan Landahl är ansvarig för 
granskningen av Försvarsmakten.
Foto: Linus Hallgren

F-18 Hornet är kärnan i det fi nländska luftförsvaret.

Foto: Jyrki Laukkanen



6

vå
rt

 fö
rs

va
r 2

 ’1
3

a k t u e l l t

Finlands syn på Ryssland
Finlands Försvarsuniversitet 
har i en uppmärksammad rap-
port analyserat Rysslands mili-
tära kapacitet efter den av pre-
sident Putin annonserade upp-
rustningen av de väpnade styr-
korna. Ryssland planerar att 
satsa motsvarande 4300 miljar-
der kronor på vapenköp fram 
till 2020, reformera värnplikts-
systemet och öka beredskapen.
 Enligt en av författarna till 
rapporten, docent Stefan Fors, 
syftar upprustningen till att ge 
de väpnade styrkorna förmå-
gan att genomföra snabba och 
överraskande anfall med både 
mark-, luft- och sjöstridskraf-
ter i syfte att snabbt och över-
raskande helt lamslå motparten. 
En del av vapensystemen, däri-

Statsminister 
Fredrik Reinfeldt och 

oppositionsledaren 
Stefan Löfven.

Foto: SVT

bland missilsystemet Iskander 
och det avancerade luftvärnsys-
temet S-400, kommer från en 
utgångsgruppering i Kalinin-
grad och Murmansk att kunna 
nå mål i Sverige utan att behö-
va omgruppera.
 Rapportern har dock fått 
kritik av före detta ambassadö-
rerna i Ryssland, René Nyberg 

och Örjan Berner, som menar 
att Ryssland saknar politisk vil-
ja att attackera sina grannländer 
och att upprustningen måste ses 
i ett större perspektiv. Rysslands 
grundläggande militära förmåga 
har varit bristande sedan Sov-
jetunionens upplösning 1991, 
något som tydligt framkom un-
der Georgienkriget 2008. Det 
är dessutom osäkert om Ryss-
lands ekonomi kommer att kla-
ra av satsningen, som innebär att 
försvarsanslagen utgör fyra pro-
cent av landets BNP.

Statsminister Reinfeldt öppnar 
upp för ökade försvarsanslag, 
oppositionen tvekar
Statsminister Fredrik Reinfeldt 
meddelade i SVT agenda par-
tiledardebatt (13-05-04), med 
stöd av utbildningsminister Jan 
Björklund, att han kan tänka 
sig att öka satsningarna på för-
svaret redan under budgetåret 
2014. Båda hänvisar dock till 
resultatet av den försvarsbered-
ning om Försvarsmaktens ut-
formning efter 2015 som pre-
senterades i slutet av maj. Op-
positionen är splittrad i frågan. 
Miljöpartier och vänsterpar-
tier indikerar istället att de öns-
kar se ett ökat politiskt enga-
gemang för en internationell 
nedrustningspolitik. Folkpar-
tiet har bl.a. genom sin för-
svarspolitiske talesperson Allan 
Widman tidigare gett uttryck 
för att en satsning är nödvändig 
för perioden efter 2015.

Johan Nyström är major och 
tjänstgör i Högkvarteret.

Ryska soldater paraderar under den årligt återkommande segerparaden, maj 2013.
Foto: Reuters
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Under våren 2013 publicerade 
Försvarsmakten två handling-
ar där det redogjordes för sy-
nen på försvaret i närtid men 
även på längre sikt. Det ena 
dokumentet är budgetunder-
laget1 medan det andra är ett 
svar på Regeringsbeslut 72, där 
den senare kan ses som en för-
djupad analys av den skrivelse 
Försvarsmakten lämnade un-
der våren 20123. Synonymt för 
dessa dokument är att de be-
skriver en växande oro för hur 
verksamheten framgent inte 
möter de ekonomiska ramar-
na, alltså att långsiktig balans 
inte råder mellan uppgift och 
resurser. Det bekymmersam-
ma torde vara att det uppstår 
en obalans redan ett antal år 

innan den nya organisationen 
kan beräknas vara helt intagen. 
Här ges en kort refl ektion över 
Försvarsmaktens utveckling i 
relation till de ekonomiska för-
hållandena. Jag fokuserar främst 
på de problem som enligt För-
svarsmakten uppstår redan un-
der omställningsperioden.

Omställningskostnaden
Försvarsmakten befi nner sig 
mitt i en mödosam omställ-
ning av organisationen. En 
omställning som är svår att fullt 
ut förutse konsekvenserna av, 
vad gäller implementeringsfa-
sen för att inta insatsorgani-
sationen, IO14. Det sker sto-
ra förändringar i verksamhe-
ten såsom att anställda solda-

ter inkorporeras i den dagliga 
verksamheten men även att 
nya IT-lösningar och ekono-
misystem används, system som 
skall verka för en bättre förvalt-
ning av myndigheten. Många 
av Försvarsmaktens nyckeltal 
och erfarenhetsvärden som an-
vändes under invasionsförsva-
ret kan inte fullt ut användas 
för att styra det nya insatsför-
svaret. Detta bidrar till att det 
kommer att ta tid att uppdatera 
nyckeltal för den nya organi-
sationen allt medan omställ-
ningen sker. I Regeringsbeslut 
7 redogörs för svårigheten att 
tidigt i försvarsreformens ge-
nomförande beräkna kostnads-
utvecklingen. Ett av problemen 
med den nya organisationen är 
att stordriftsfördelar och kost-
nadseffektivitet som tidigare 
genererades i försvarsmaktens 
breda verksamhet inte kom-
mer att vara lika självklara när 
IO14 införs. Det kan handla 
om att styckpriset per materi-
elsystem blir högre när antals-
behovet i organisationen mins-
kar eller att investeringar som 
varit lönsamma tidigare ter sig 
olönsamma i den nya organi-
sationen.
 Under en omställningsfas är 
det troligt att effektiviteten för 
Försvarsmakten nedgår relativt 
ställda uppgifter, allt annat vo-
re konstigt. Nedgången i ef-
fektiviteten är ett resultat av att 
IO14 inte är helt intagen men 
även därför att en omställnings-
fas i sig kräver mer resurser. Ett 
problem som kan uppstå är att 
kostnader för den gamla orga-
nisationen inte hinner fasas ut 
och därmed kvarstår samtidigt 
som det tillkommer kostnader 
för den nya organisationen vil-

Jens Lehman:

Lägga räls när 
tåget går

Mera pengar krävs om den beslutade insatsorganisationen ska bli verklighet.
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ket totalt sett innebär högre 
kostnader. För att man ska kun-
na komma tillrätta med höga 
omställningskostnader krävs en 
långsiktighet vid beslut så att 
till exempel materielens gene-
rationsskiften kan mötas utan 
att dubbla kostnader uppstår. 
Sammantaget innebär detta att 
Försvarsmakten under imple-
menteringen av den nya orga-
nisation kommer att möta kost-
nader som sedan kan komma 
att minska. Det blir således in-
tressant att sortera ut vilka om-
ställningskostnader som upp-
står och vad som är långsik-
tiga kostnader för en uppfylld 
IO14. Det löser på inget sätt 
problemen med den obalans 
som Försvarsmakten redovisar i 
dagsläget, men det visar på den 
faktiska obalansen. I en om-
ställningsfas bör en verksam-
het få kosta mer om det förelig-
ger stora behov av förändring, 
dessutom bör det få påverka 
effektiviteten i organisationen 
negativt. Försvarsmakten möter 
samtidigt en betydande urholk-
ning av anslaget vilket medför 
att ökade omställningskostna-
der skall samsas med ett krav 
på en kontinuerligt minskan-
de organisation. Att detta sker 
parallellt kan göra det svårare 
att uppnå effektivitetsvinster på 
kort sikt som blir beständiga i 
den framtida organisationen.
 För den som visar intresse 
för dessa frågor redovisar För-
svarsmakten, den första okto-
ber, i perspektivstudien sin syn 
på det framtida försvaret.

Jens Lehman är försvarsekonom 
och verksam vid Totalförsvarets 
Forskningsinstitut, FOI.

1. HKV 2013-02-28, 
23383:53446, Försvarsmaktens 
budgetunderlag för 2014 med 
särskilda redovisningar.
2. HKV 2013-02-28, 
23381:53871, Försvarsmaktens 
kompletterande underlag om 
långsiktig ekonomisk balans.
3. HKV 2012-04-27, 
23383:54582, Förutsättningar 
för att utveckla och vidmakthålla 
Försvarsmaktens operativa förmå-
ga efter 2015.

Peter Nordlund:

Ekonomiska 
utmaningar 
och vägval
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från 2009 och den insatsorga-
nisation man i samband där-
med beslutade om, den s.k. in-
satsorganisation 2014 (IO 14), 
påbörjades stora förändringar 
av försvaret där den tillämpa-
de värnpliktens avskaffande till 
förmån för frivillig rekrytering 
var en viktig del.
 Internationella erfarenheter 
pekar på att sådana omställ-
ningar både tar tid och ofta 
medför högre kostnader än vad 
man ursprungligen, i samband 
med besluten om förändring-
arna, antagit och planerat för. 
Förändringsprocessen har in-
te sällan karaktären av ”trial-
and-error” med successiva an-
passningar till erfarenheter som 
görs under genomförandet av 
förändringarna.
 Försvarets ekonomi brukar 
i vanliga fall sällan få stort ut-
rymme i media. Under det se-
naste året i allmänhet och de 
senaste månaderna i synnerhet 
har dock försvarets ekonomi 
varit en het fråga som fång-
at mediernas uppmärksamhet. 
Inte minst de tydliga menings-
skillnaderna mellan regerings-
företrädare och Försvarsmak-
ten som framkommit i ett öp-
pet meningsutbyte har bidragit 
till detta intresse.
 Det underlag rörande för-
svarets långsiktiga ekonomi 
som regeringen, genom det s.k. 
regeringsbeslut 7 (RB7), be-
gärde in från Försvarsmakten 
och de påföljande reaktionerna 

på detta underlag från reger-
ingshåll har gjort skillnaderna 
i syn på försvarets ekonomi än 
tydligare.
 Hur ser då dessa försvars-
ekonomiska problem ut och 
vad orsakar dem? De bärande 
ekonomiska tankarna för för-
svarsreformen var att de ökade 
kostnaderna för insatsorgani-
sationen som en högre bered-
skap och ett nytt personalför-
sörjningssystem skulle medföra 
(1, i fi guren) skulle fi nansieras 
av besparingar och rationali-
seringar i stödverksamheterna 
inom Försvarsmakten och på 
andra försvarsmyndigheter (2). 
Tankarna var i detta avseende 
lovvärda – insatsorganisationen 
i centrum.
 Genom denna balans mel-
lan ökade kostnader för insats-
organisationen och minska-
de kostnader för stödverksam-
heterna fanns förhoppningar 
om att försvarsreformen skul-
le kunna genomföras med en 
prolongerad ekonomi med, i 
stort sett, oförändrade försvars-
anslag.
 Vad som inte tydliggjor-
des var vilken ambitionsnivå 
(3, i fi guren) dessa förändringar 
skulle sikta på. Ambitionsnivån 
lämnades åtminstone delvis 
öppen för tolkningar för främst 
Försvarsmakten. En hög am-
bitionsnivå skulle medföra ett 
stegrande kostnadstryck medan 
en lägre ambitionsnivå skulle 
innebära ett mindre kostnads-
tryck.
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 I fortsättningen av denna 
artikel kommer jag att resonera 
kring de ekonomiska förutsätt-
ningarna för dessa tankar och 
ambitionsnivån i den ordning 
dessa redovisats i fi guren.

Ökade kostnader
Redan år 2010 varnade FOI 
för att kostnaderna för den nya 
personalförsörjningen med 
frivillighet som grund skulle 
kunna bli betydligt högre än 
förväntat1. Detta skulle dock 
genom successiv rekrytering 
av de nya frivilligt rekryterade 
gruppbefälen, soldaterna och 
sjömännen, s.k. GSS, inträffa 
först under 2010-talets andra 
hälft. De länder som före Sve-
rige genomfört en övergång 
från plikt till frivillighet har er-
satt ett större antal värnplikti-
ga med ett färre antal frivilligt 
rekryterade soldater/sjömän. 
I Sverige sker inte detta utan 
snarare ökar antalet årsarbets-
krafter när GSS-volymerna är 
uppnådda jämfört med de sista 
åren av successivt minskat antal 
värnpliktiga under 1990- och 
2000-talen.
 När FOI-rapporten utkom 
hade såväl Försvarsmakten som 
Försvarsdepartementet inte 
uppmärksammat och/eller re-
dovisat dessa kostnadsökningar 
i den ekonomiska planering-
en. Denna lider dessutom of-
ta av kortsiktighet utan att de 
långsiktiga ekonomiska konse-
kvenser beaktas. Detta kan ses 
som tecken på att även För-

svarsmakten i detta läge hade 
underskattat kostnaderna. Det 
talades istället om ekonomisk 
balans, dock ofta med tillägget 
fram till år 2015. Längre önska-
de man i detta läge inte skåda 
och först i april 2012 aviserade 
Försvarsmakten mer tydligt att 
pengarna inte skulle räcka till 
för att genomföra försvarsre-
formen med IO 14.
 År 2011 utgav FOI en rap-
port om kostnader för försvars-
materiel2 som visade att kost-
nadsutvecklingen för det svens-
ka försvarets materiel var be-
tydligt högre än den allmänna 
prisutvecklingen och att fram-
för allt generationsskiften inom 
materielsystemen innebar stora 
kostnadssprång. Internationella 
resultat bekräftade denna bild. 
Bestämmande för kostnadsut-
vecklingen var hotbilden och 
behovet av att prestanda hos 
materielen måste hålla rimligt 
jämna steg med en potenti-
ell framtida motståndare. Den-
na strävan efter bibehållen eller 
ökad relativ effekt i jämförelse 
med en motståndare är kost-
nadsdrivande. De ökade styck-
kostnaderna till följd av hö-
gre prestanda och kvalitet har 
kompenserats med en mins-
kad kvantitet. Även omvärlden 
har mött stigande kostnader för 
ökade prestanda med minskad 
kvantitet, kanske dock inte i 
samma utsträckning som Sve-
rige.
 Det fi nns sålunda mycket 
som tyder på att kostnader-
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na för försvarsrefor-
men har underskat-
tats och att kost-
nadsökningarna blir 
högre än förväntat. 
Stapel (1) i fi guren 
ovan riskerar sålun-
da bli högre.

Rationaliseringar
Olika utredningar 
har studerat ratio-
naliser ingsmöjlig-
heter i främst stöd-
verksamheten. Re-
dan 2005 utreddes 
stödmyndigheter-
na av Försvarsför-

valtningsutredningen. År 2008 
studerade den s.k. Genomför-
andegruppen möjligheterna att 
effektivisera materielförsörj-
ningen. Stödutredningen läm-
nade år 2009, strax efter inrikt-
ningspropositionen, sina förslag 
till omorganisation och bespa-
ringar i försvarsmyndigheter-
na. Till del gjordes ett omtag 
av denna utredning med För-
svarsstrukturutredningen som 
lämnade sitt betänkande år 
2011. Utredningarna har avlöst 
varandra och har delvis om-
prövat tidigare utredningars 
förslag. Genomförandegrup-
pen fi ck hård kritik av Riksre-
visionen. Det förefaller sålunda 
inte så enkelt att hitta de öns-
kade besparingarna utan att det 
samtidigt påverkar försvarsef-
fekten negativt.
 Förutom de specifi ka ra-
tionaliseringarna som utred-
ningarna studerat fi nns ett lö-
pande krav på effektivisering-
ar inom Försvarsmakten in-
byggt i själva konstruktionen 
av försvarsanslaget. Vid den år-
liga uppräkningen av försvars-
anslaget till ett nytt pris- och 
löneläge (dvs justering för in-
fl ation) reduceras uppräkning-
en av lönekostnaderna med 
ett produktivitetsavdrag. En-
ligt detta produktivitetsavdrag 
ska Försvarsmakten ha samma 
produktivitetsutveckling som 
den privata, lönsamhetsdrivna 
tjänstesektorn. Samma produk-
tivitetskrav gäller även andra 
statliga myndigheter.

Besparingar i
stödverksamheter/
stödmyndigheter
(rationalisering)

Ökade kostnader 
för IO 2014
(personal,

materiel etc.)
Prolongerad ekonomi
(= oförändrade
försvarsanslag)

Ökade kostnader för
IO 2014

(personal, materiel etc.)

Besparingar i 
stödverksamheter/
stödmyndigheter
(rationalisering)

(2)

A
m

bitionsnivå

(3)
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 Det är tveksamt om stat-
liga myndigheter har samma 
förutsättningar som den pri-
vata tjänstesektorn för pro-
duktivitetsutveckling och 
kanske i synnerhet för För-
svarsmakten där det fi nns yt-
terligare faktorer som försvå-
rar en snabb produktivitets-
utveckling. Bland dessa fakto-
rer fi nns successivt minskade 
stordriftsfördelar genom mins-
kade verksamhetsvolymer och 
personalens dubbla roller i att 
samtidigt vara en del av in-
satsorganisationen och en del 
av produktionen av densam-
ma. Det senare innebär att en 
möjlighet till effektivisering 
av produktionen kan block-
eras av ett kvarstående behov 
av personalen i insatsorganisa-
tionen. Politiska restriktioner 
och beslut begränsar dessut-
om handlingsfriheten för För-
svarsmakten, i större utsträck-
ning än den privata tjänstesek-
torn och andra statliga myn-
digheter, att genomföra vissa 
besparingsåtgärder.
 Självklart fi nns effektivi-
seringsmöjligheter inom För-
svarsmakten och regeringen 
ålade nyligen Försvarsmakten 
ett ytterligare rationaliserings-
krav på 500 milj.kr till år 2019 
bl.a. som svar på successivt öka-
de personalvolymer i Försvars-
maktens planering. Frågan är 
bara om de är så stora som an-
tas i olika utredningar, produk-

tivitetsavdraget i pris- och lö-
neuppräkningen och komplet-
terande regeringsbeslut.
 Det fi nns många indikatio-
ner som tyder på att rationa-
liserings- och besparingsmöj-
ligheterna kan vara överskat-
tade. Den kostnadsminskande 
stapeln (2) i fi guren ovan kan 
sålunda vara lägre.

Ambitioner
Har Försvarsmakten tolkat in 
en för hög ambitionsnivå när 
de omsatt inriktningsproposi-
tionens intentioner och IO 14 
i sin planering? Det är fullt 
möjligt då varken inriktnings-
propositionen eller insatsorga-
nisationsbeskrivningen gör en 
detaljerad beskrivning av am-
bitionsnivåerna. Det som dä-
remot kan förefalla svårförstå-
eligt är att en dialog mellan 
rege ringen och Försvarsmak-
ten som nu fyra år senare skulle 
ha kunnat precisera innebör-
den i inriktningspropositionen 
och IO 14 inte synes ha skett i 
tillräcklig utsträckning.
 I ett internationellt per-
spektiv framstår dock inte det 
svenska försvaret och de svens-
ka försvarsutgifterna som sär-
skilt ambitiösa. I en FOI-rap-
port3 från 2012 jämförs de 
svenska försvarsutgifterna, mätt 
som andel av BNP, med ett an-
tal andra länder däribland de 
nordiska länderna.
 Av fi guren ovan framgår 

att Sverige fallit från en 
topposition bland de 
nordiska länderna (samt 
Polen) vid millennie-
skiftet till en bottenpo-
sition år 2011. Andelen 
har fortsatt sjunka under 
år 2012 till närmare 1,1 
% av BNP.
 Samtidigt ökar Ryss-
land sina försvarsutgifter 
kraftigt, dock från en ni-
vå som ännu inte mar-
kant har hunnit påverka 
styrkebalansen. På läng-
re sikt kan dock denna 
komma att påverkas på 
ett mer avgörande sätt.
 Det svenska försva-
ret förefaller sålunda in-

te ligga på en särskilt hög am-
bitionsnivå vilket skulle tala 
emot tolkningar av IO 14 med 
en lägre ambitionsnivå. Pilen 
(3) i den inledande fi guren i ar-
tikeln skulle snarare vara uppå-
triktad innebärande ett tryck 
på ökade kostnader än nedåt-
riktad.

I nuläget sänker dock många 
andra länder sina försvarsut-
gifter, inte som en konsekvens 
av en lugnare omvärldssitua-
tion, en s.k. fredsdividend, ut-
an framtvingat av försämra-
de statsfi nanser med växande 
statsskulder och budgetunder-
skott. Det är främst länder som 
Sverige har en intressegemen-
skap med och tongivande län-
der i EU och Nato som sänker 
sina försvarsutgifter. De sänkta 
försvarsutgifterna inom EU:s 
försvarssamarbete med solida-
ritetsklausulen i Lissabonför-
draget riskerar att ”devalvera” 
värdet av fördraget. Omvärlds-
utvecklingen med lägre för-
svarsutgifter i dessa länder ska-
par snarare ett behov för Sve-
rige att kompensera för de-
ras lägre försvarsutgifter än att 
”följa John”.

Slutsatser
En genomgång av de bärande 
ekonomiska tankarna för fi nan-
siering av försvarsreformen till-
sammans med tolkningen av en 
lämplig ambitionsnivå indikerar 
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att kostnadsökningarna riskerar 
att bli högre än förväntat, att ra-
tionaliseringar och besparingar 
riskerar att bli lägre, alternativt 
uppnås genom minskningar av 
försvarseffekten. Samtidigt ta-
lar omvärldssituationen mot att 
man tolkar in en låg ambition 
i innebörden av försvarsrefor-
men. Dessa faktorer pekar sam-
mantaget på att det är mindre 
realistiskt att tro att försvarsre-
formen och IO 14 kommer att 
kunna genomföras utan ökade 
försvarsanslag.
 Försvaret är en av många of-
fentligt fi nansierade verksamhe-
ter och försvarsutgifterna ska 
naturligtvis avvägas mot dessa 
verksamheter och nivåerna på 
olika transfereringar/bidrag för 
att säkerställa bästa användning 
av de offentliga medlen.
 Det är välgörande att se att 
regeringen genom RB7 efter-
frågar mer långsiktiga försvars-
ekonomiska avvägningar. Det 
är också viktigt att regeringen 
och Försvarsmakten kryper ur 
de försvarsekonomiska ”skyt-
tegravarna” med dess låsta po-
sitioner i försvarsekonomifrå-
gan och påbörjar en strukture-
rad dialog där ambitioner ställs 
mot kostnader.
 Försvarsberedningen kan 
härvid spela en viktig roll och 
bör ”tillåtas vända på alla ste-
nar” i syfte att hitta en lämplig 
avvägning av försvarsambitio-
ner och försvarsekonomi un-
der beaktande av omvärldssi-
tuationen.

Peter Nordlund är civilekonom 
och överingenjör. Han är 
verksam vid Totalförsvarets 
Forskningsinstitut (FOI).

1. Jonsson Ulf, Nordlund Peter, 
Frivilliga soldater istället för plikt, 
FOI-R--3053—SE, November 
2010.
2. Nordlund Peter, Åkerström Jan-
ne, Öström Bernt, Löfstedt Helge, 
Kostnadsutveckling för försvarsmate-
riel, FOI-R-3213-SE, Juni 2011.
3. Nordlund Peter, Åkerström Jan-
ne, Försvarsutgifter i budgetkri-
sens spår – en försvarsekonomisk 
omvärldsanalys, FOI-R-3508—
SE, Oktober 2012.
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Helge Löfstedt:

Ekonomin 
och nästa 
försvars-
beslut
Under vintern och våren har 
det blivit alltmer tydligt att 
Försvarsmakten efter hand får 
ökade svårigheter att upprätt-
hålla de försvarspolitiska am-
bitionerna. Något som mås-
te hanteras i det försvarsbeslut 
som statsmakterna nu förbe-
reder. Ett överordnat problem 
är, som så ofta förr, vilken eko-
nomiska ram som skall avdelas. 
Försvaret står inför stora pro-
blem såväl när det gäller ma-
teriel som personal, och då i 
synnerhet den anställda perso-
nal som ersätter värnpliktiga. 
Jag tar i denna artikel upp någ-
ra ekonomiskt färgade refl ek-
tioner på dessa problem. Min 
slutsats är att det är angeläget 
att höja försvarsanslaget, men 
det är lika angeläget att förbätt-
ra utnyttjandet av de tilldelade 
medlen, således ökad resursef-
fektivitet.
 En första observation när 
det gäller anslagsnivån är att 
fl era källor som Military Ba-
lance och SIPRI, anger att Sve-
riges försvarsutgifter uttryckt i 
andel av BNP nu är lägre än i 
våra grannländer. Detta kan ses 
som en indikation på att Sve-
rige utgör ett säkerhetspolitiskt 
underskottsområde i norra Eu-
ropa. I en rapport från FOI1 
redovisas framtidsbedömning-
ar som indikerar att detta un-
derskott kan förväntas bli ännu 
större under de närmaste åren.

 Försvarsutgifter är inte nå-
got självändamål. Det fi nns 
därför anledning att pröva den 
operativa förmågan. Här kan 
nämnas Kungl Krigsveten-
skapsakademiens (KKrVA) stu-
die För Sveriges säkerhet. Där 
redovisas att dagens försvars-
makt inrymmer allvarliga bris-
ter. Ett symposium i februari 
2013 stärker också intrycket att 
det är angeläget att utveckla 
Försvarsmaktens förmåga ge-
nom att täcka dessa brister.
 Avseende försvarsanslagets 
utveckling fi nns det anledning 
att påtala att statsmakterna se-
dan någon tid infört bruket att 
vid uppräkning av anslag dra 
bort en summa som motsvarar 
en allmän förväntan på ratio-
nalisering som respektive myn-
dighet har att genomföra. De 
fl esta myndighetsanslag ”drab-
bas” av denna typ av rationa-
liseringsåtagande. Det åligger 
då myndigheterna att fi nna på 
förändringar i verksamheten 
som leder till förväntade be-
sparingar. Försvarsmakten kan 
inte räkna på framgång i försök 
att undgå sådana.
 När det gäller personal och 
organisation har Försvarsmak-
ten också i budgetunderlaget 
för 2014 lojalt pekat på en po-
tential till rationaliseringar som 
man bedömer föreligga. Sam-
tidigt måste man hantera frå-
gan om man kan gå ännu läng-
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re i något avseende. En aktu-
ell diskussionspunkt utgörs av 
att Försvarsmakten har anfört 
ökat behov av ledningspersonal 
jämfört med vad man tidiga-
re bedömt. Från departemen-
tet anförs att Försvarsmakten 
har väl hög andel ledningsper-
sonal i förhållande till perso-
nal i direkt verksamhet2. Det är 
angeläget att den debatten blir 
tydligare. Bland annat bör ut-
vecklas på vad sätt man beaktat 
de besparingsmöjligheter som 
skapas genom professionalise-
ringen av manskap och grupp-
befäl.
 Ovanstående gäller en del 
av verksamheten som bör vara 
välkänd. Värre är det med löner 
och ersättningar till den nya 
personal som ersätter värnplik-
tiga. Det väsentligaste intryck-
et kopplat till personalområdet 
är att det nya personalförsörj-
ningssystemet är underfi nan-
sierat. Det fi nns all anledning 
att där respektera det påslag 
på 1,7 mdr per år som För-
svarsmakten anger för att be-
akta kostnaderna när den nya 

personalförsörjningen kommer 
upp i nivå. Här vill jag ock-
så ge kommentaren att den-
na uppskattning är grundad på 
mycket preliminära erfarenhe-
ter. Kanske blir behovet av på-
slag mindre – troligen blir det 
högre! Att i nuläget räkna ra-
tionaliseringsprocent på dessa 
blir lätt meningslöst.

Materiel
Försvarsmakten har redovi-
sat ett stort behov att omsät-
ta gammal materiel. Från för-
svarsdepartementet har dock 
signalerats att man vill öka fo-
kuseringen på närtid – alltså 
åtgärder under försvarsbesluts-
perioden
 Ovan har nämnts KKrVA:s 
studie För Sveriges säkerhet. Där 
redovisas att dagens försvars-
makt inrymmer allvarliga bris-
ter av fl era slag. Ett symposium 
i februari 2013 stärker intryck-
et att det är angeläget att ut-
veckla Försvarsmaktens mate-
riellt genom att täcka påtalade 
brister. Det är svårt att se att 
dessa kan åtgärdas inom rimlig 

tid inom ett försvarsanslag som 
utgör en ren prolongering av 
nuvarande. En andra slutsats är 
att även i omvärlden fi nns ma-
teriel som är åtskilliga decen-
nier gammal. Aktsamhet måste 
iakttas så att utbyte inte görs 
av äldre materiel som fortfa-
rande håller prestanda på aktu-
ell internationellt nivå. Sådant 
slentrianmässigt utbyte får inte 
tränga undan täckande av vä-
sentliga brister i operativ för-
måga.
 En observation rör IO 2014, 
dvs den insatsorgansation och 
det materielinnehåll som enligt 
föregående försvarsbeslut skul-
le förverkligas till 2014 eller 
några år därefter. Alltmer har 
denna organisation kommit att 
bli en chimär som fl yttas allt 
längre in i framtiden. Man skall 
då vara medveten om att denna 
organisation i hög grad utfor-
mades med det kunskapsläge 
och den allmänna politiska in-
riktning som var rådande före 
2010. Nu har behovet av natio-
nellt försvar uppgraderats sam-
tidigt som försvarsindustriella 

Haubits 77 är ett exempel på ett 
materielssystem som kunde livstidsförlängts 
i syfte att öka antalet artilleriförband.

Foto: Andreas Karlsson/Försvarsmakten
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åtaganden konkretiserats. Det 
blir då angeläget att tona ner 
IO 2014 som styrande målbild. 
Det vore bättre att ange det ut-
gångsläge som kommer att gäl-
la som ingångsvärde i det nya 
försvarsbeslutet samt att peka 
på åtgärder som behöver läggas 
in under de fyra till fem år som 
det nya försvarsbeslutet kom-
mer att omfatta.
 Ovanstående ger anledning 
att fokusera på de problem som 
fi nns när det gäller resurseffek-
tivitet kopplat till materiel. När 
jag studerar materielutgifterna 
till det svenska försvaret och 
systematiskt jämför med andra 
länder fi nner jag att åtminsto-
ne Finland och Nederländer-
na har demonstrerat väsentligt 
högre förmåga att åstadkomma 
högre operativ förmåga i för-
hållande till dessa utgifter.

Bättre resurseffektivitet i 
materielhanteringen
Frågan blir då hur bättre resurs-
effektivitet kan åstadkommas. 
I en FOI-rapport3 fi nns fl era 
svar på denna fråga. Rappor-
ten bekräftar visserligen tidiga-
re uppfattning att kostnadsut-
vecklingen för försvarsmateriel 
under lång tid har överskridit 
den allmänna prisutveckling-
en. Men där förs också fram 
synpunkter på vad det militära 
försvaret bör göra för att hålla 
igen kostnadsutvecklingen. In-
om Försvarsmakten syns dock 
få tecken på intresse för den 
del av rapporten som behand-
lar hur kostnadsutvecklingen 
kan motverkas. Det känns nu 
angeläget att närmare utveck-
la detta.
 I de genomgångar som 
gjorts i underlaget för rappor-
ten har också konstateras att in-
vesteringsutgifterna drivs upp 
genom att många system i För-
svarsmakten ersätts av nya ef-
ter kortare nyttjandetid än vad 
som görs i många andra länder. 
En generell rekommendation 
som återfi nns i FOI-rapporten 
är således att ta ut fulla livsläng-
der på system.
 Rapporten pekar också på 
att tävlan om att ha de mest 

kvalifi cerade systemen är störst 
i fredstid, medan man utgåen-
de ifrån ”praktiska” erfarenhe-
ter i högre grad efterfrågar an-
tal. Det leder till att man måste 
ägna större uppmärksamhet åt 
den besvärliga frågan vad som 
utgör tillräckliga prestanda för 
olika uppgiftsprofi ler. Traditio-
nellt har den ökade kvalite-
ten inneburit successivt mins-
kat antal. FOI-rapporten pekar 
också på att detta bör behand-
las på ett mera medvetet och 
genomtänkt sätt. Antalsminsk-
ningar får inte bli slentrian.
 Från nämnda symposium i 
februari 2013 blev mitt huvud-
intryck att brist på antal en-
heter av stridskrafter utgör ett 
större problem än sjunkande 
prestanda på grund av ålders-
symptom.
 Noteras bör också att en 
försvarsstruktur enligt prin-
cipen High-Low Mix i många 
länder utgör ett sätt att få en 
lämplig kombination av antal 
och prestanda. Det innebär att 
man samtidigt har två eller fl era 
systemtyper för liknande upp-
gifter där en typ inriktas på 
höga prestanda, medan man för 
en andra nöjer sig med tillräck-
liga prestanda till lägre kostnad 
för att få ett större antal. Ofta 
består då Low-delen av sådana 
system där utvecklingen med-
fört att de inte längre tillhör 
High-delen. Det fi nns även ex-
empel på anskaffning av system 
direkt för en Low-roll.
 En försvarsmakt utgör ett 
konglomerat av ”system av sys-
tem”. Som exempel kan näm-
nas luftförsvaret som förutom 
stridsfl ygplan består av beväp-
ning, baser, luftvärn samt strid-
ledning. I dessa komplex är det 
naturligvis angeläget att fi n-
na avvägda lösningar utan att 
luckor uppstår och att ange vad 
som är tillräckliga prestanda för 
respektive komponent.

Utveckla förmågan att värdera 
materielsystem
I en rapport4 anger Riksrevi-
sionen att det fi nns förbätt-
ringspotential med avseende på 
värderingar i Försvarsmaktens 

planering – kopplingen mel-
lan materielssystem och förmå-
ga är inte alltid tydlig. Här har 
Riksrevisionen påtalat en all-
varlig brist som starkt bidrar till 
att resurseffektiviteten för ma-
terielutgifterna är låg i jämfö-
relse med andra länder. Tydligt 
värderingsunderlag behövs för 
att genomföra ekonomisk ana-
lys. Försvarsdebatten hade vun-
nit på att Riksrevisionen lyft 
fram denna observation tyd-
ligare.
 Det är också angeläget att 
försvarets värderingar av ma-
terielsystem tar hänsyn till att 
värderingskunnandet har ökat 
under de senaste 50-åren. Du-
ellmodeller som infördes på 
1950-talet är numera bara ett 
litet inslag i kvalifi cerade vär-
deringsarbeten som gör an-
språk på att behandla avväg-
ningar i hela systemkomplex. 
Här fi nns inom organisationen 
en eftersläpning att döma av de 
inlägg under senare år.
 Internationella erfarenhe-
terna är också att de enklaste 
formerna av duellvärderingar 
lätt leder till kostnadsdrivan-
de prestandaspiraler, något som 
också nämns i FOI-rapporten. 
Värderingarna bör utvecklas 
för att i begränsade ekonomis-
ka ramar söker prestanda som 
är tillräckligt bra.
 Invasionsförsvaret hade 
också behov av att utveckla du-
ellvärderingarna. Detta för att 
bättre återspegla utvecklingen 
av synen på strid som innebar 
övergång från förlustsumme-
rande utnötningskrig till ma-
növeroperationer med politis-
ka mål. Denna övergång inne-
bar också behov av utveckling 
av väsentligt mera nyanserade 
värderingskriterier än att vinna 
dueller.
 Något som också måste be-
aktas är den efter andra världs-
kriget allt lägre acceptansen för 
förluster. I dag är varken den 
politiska eller militära ledning-
en beredd att offra resurser i 
”vinna-försvinna-slag”. Man 
strävar efter att ge militära en-
heter uppgifter som kan lösas 
med acceptabel förlustrisk. Vär-
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Regeringen beslutade den 16 
maj att tillsätta en särskild utre-
dare för att förbättra styrningen 
av Försvarsmaktens materielin-
vesteringar. Man vill öka möj-
ligheterna för riksdagen och 
regeringen att fatta långsiktiga 
investeringsbeslut på strategisk 
nivå. Utredaren skall föreslå en 
ändrad ordning med samlat be-
slutstillfälle och tydlig spårbar-
het till den militära insatsor-
ganisationens krav på operativ 
förmåga och de gränssättande 
ekonomiska ramarna. Viktigt är 
hur en större öppenhet av be-
slutade projekts ekonomi och 
innehåll kan åstadkommas. Ut-
redaren skall också ta fram in-
formation från andra relevanta 
länder för jämförelser.

 Uppdraget skall redovisas 
senast den 31 mars 2014.
 Bakgrunden till uppdraget 
är att riksdagen har efterfrå-
gat en utvecklad materielre-
dovisning med syftet att stärka 
statsmakternas kontroll över al-
la skeden under ett materiel-
systems livslängd från forskning 
och utveckling till avveckling. 
Förbättringar behövs eftersom 
nuvarande ordning medför risk 
för att styrningen blir indirekt 
på strategisk nivå men omfat-
tande på detaljnivå. Nuvarande 
beslutsprocess anses försvåra ef-
fektiva upphandlingar, såväl na-
tionellt som tillsammans med 
andra nationer – berednings-
tiden kan bli lång innan beslut 
fattas och utfallet är osäkert. 

Helge Löfstedt:

Investerings planering för 
försvarsmateriel – Ny utredning

deringsanalyser måste då inrik-
tas på att analysera vad enheter 
och system kan åstadkomma 
utan att utsättas för oacceptabel 
förlustrisk. Ordet duell blir då 
vilseledande.
 Det svenska försvaret bör 
ägna ökad uppmärksamhet åt 
att leva efter den materielför-
sörjningsstrategi som antogs för 
några år sedan. Här har den 
svenska politiska ledningen be-
slutat om två undantag – strids-
fl ygplan och ubåtar – av säker-
hetspolitiska skäl. Det är viktigt 
att dessa två områden förblir 
undantag och inte regel. Sam-
tidigt är det svårt att bortse 
från intrycket att det fi nns in-
dustripolitiska skäl inblandade 
och det är angeläget att man 
fi nner sätt att kompensera för-
svaret för de utgifter som detta 
medför. Det är också angeläget 
att internationaliseringens för-
delar tillvaratas så långt möj-
ligt inom nämnda undantag då 
det gäller komponenter. Vida-
re måste man generellt vara på 
sin vakt mot nationella särkrav 

som kan driva upp kostnaderna 
så att samverkansfördelar redu-
ceras eller helt uteblir. Sverige 
visar där i samband med kö-
pet av helikoptrar typ NH 90 
ett negativt beteende jämfört 
med både Finland och Neder-
länderna.
 Ett problem som ska fram-
hållas är att försvaret har svå-
righeter att tydligt uppträda 
i rollen som köpare. Ett tek-
nikfokus leder till att man lätt 
köper argument som framförs 
av producenternas företrädare. 
När detta förenas med indu-
stripolitiska tankar på den po-
litiska nivån uppstår lätt situa-
tioner där man inte aktivt sö-
ker efter de försvarsekonomiskt 
goda lösningarna. Mitt intryck 
är att den fi nska försvarsorga-
nisationen uppvisar ett starkare 
köparbeteende än den svenska. 
Även från Nederländerna fi nns 
exempel på detsamma.
 Sammanfattningen av ovan-
stående är att det är angeläget 
att höja försvarsanslaget, men 
det är lika angeläget att förbätt-

ra utnyttjandet av de tilldelade 
medlen, dvs att öka resursef-
fektiviteten när det gäller ma-
terielutgifterna. För att åstad-
komma detta fordras stärkt kö-
parbeteende, förmåga att vär-
dera och avväga både prestanda 
och antal i relevanta säkerhets-
politiska uppgifter.

Helge Löfstedt har tidigare varit 
överingenjör vid FOI.

1. Nordlund, Peter; Åkerström, 
Janne; Försvarsutgifter i budgetkri-
sensspår – en försvarsekonomisk om-
världsanalys, FOI-R—3213—SE, 
Juni 2011 2012.
2. Folk och Försvar seminarium 
kring försvarsekonomiska pro-
blem i kommande försvarsbeslut, 
februari 2013.
3. Nordlund, Peter; Åkerström, 
Janne; Öström Bernt; Löfstedt, 
Helge; Kostnadsutveckling för för-
svarsmateriel, FOI juni 2011, FOI-
R—3213--SE.
4. Besparingar i försvarets materielför-
sörjning – regeringens genomförande-
grupp 2008. Riksrevisionen, juni 
2012

Det fi nns heller ingen tydlig 
process för hur påbörjade pro-
jekt kan avbrytas eller omprio-
riteras.
 En utvecklad process ska 
förbättra möjligheten för reger-
ingen att följa upp projekten ur 
såväl ekonomiska som förmå-
gemässiga perspektiv. Processen 
skall också stödja de principer 
för materielförsörjning som re-
geringen tidigare redovisat – 
”materielanskaffningsstrategin” 
(prop 2008/09:140 s 86) samt 
om internationellt samarbete.

Helge Löfstedt har tidigare varit 
överingenjör vid FOI.
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Säkerheten för Europas småsta-
ter bestäms idag och imorgon, 
liksom under det kalla kriget, 
i allt väsentligt av säkerheten 
i Europa som helhet. Det gäl-
ler för såväl alliansanslutna som 
militärt alliansfria stater. När 
man under tre år har betrak-
tat europeisk försvarsutveck-
ling ur ett samlat EU-perspek-
tiv i Bryssel ter sig den pågåen-
de svenska försvarsdiskussionen 
märkligt nationell.
 När vi blickar framåt och 
försöker staka ut en effektiv 
och hållbar svensk försvarsut-
veckling behöver vi självklart 
lyfta blicken och relatera till 
den europeiska helhetsbilden.
 I skuggan av den ekono-

miska krisen och jämsides med 
stora och snabba förändringar 
av de globala maktförhållande-
na, befi nner sig de europeiska 
försvarsmakternas i en kris som 
blir allt djupare. Varningsorden 
har duggat tätt de senaste åren 
på båda sidor av Atlanten.
 Inom EU har Håkan Sy-
rén, fram till november förra 
året ordförande i EU:s mili-
tära kommitté, i ord som inte 
kan missuppfattas hissat var-
ningsfl agg och argumenterat 
för att ett radikalt nytänkan-
de från Europas länder är en 
nödvändig förutsättning om en 
militär marginalisering av Eu-
ropa ska kunna undvikas. Lik-
nande budskap har framförts av 

Nato:s generalsekreterare Fogh 
Rasmussen.
 Från andra sidan Atlanten 
citeras ofta den förre amerikan-
ske försvarsministern Gates av-
skedstal i juni 2011, i vilket han 
i mycket tydliga ord varnade 
för konsekvenserna av krym-
pande europeiska försvarsinves-
teringar och ett växande trans-
atlantiskt förmågegap.
 2013 är ett mycket viktigt 
år. President van Rompuy har 
satt försvarsfrågan på Europe-
iska Rådets dagordning i de-
cember. Det är första gång-
en sedan 2008. Målet är klart: 
att lägga den politiska grun-
den för en mer samordnad och 
effektivare utveckling av EU-

Krister Andrén:

Europeisk försvars-
utveckling och 
försvarsindustri

General Håkan Syrén var ordförande i EU:s 
militärkommitté åren 2009-2012 och har 

argumenterat för att ett radikalt nytänkande 
från Europas länder är en nödvändig 

förutsättning om en militär marginalisering 
av Europa ska kunna undvikas.
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medlemmarnas militära förmå-
ga. Kommissionen har samti-
digt satt den försvarsindustri-
ella konkurrenskraften på sin 
agenda.
 Mycket talar för att det vi 
kommer att se i år represente-
rar det sista försöket att få till 
stånd en effektivare europeisk 
försvarsutveckling inom EU:s 
ram. Går det inte nu så blir det 
för sent. De nationella intresse-
na är mycket starka, men det är 
också trycket på förändring.

Helhetsbilden
Försvarsanslagen i Europa har 
stadigt minskat under lång tid. 
Reduceringarna har accentue-
rats under de senaste åren som 
en direkt följd av den ekono-
miska krisen i Europa.
 Utvecklingen följs på många 
håll såväl i Europa som på andra 
sidan Atlanten. I USA har forsk-
ningsinstitutet CSIS i Washing-
ton nyligen publicerat en om-
fattande studie, European Defense 
Trends 2012, i vilken man utgå-
ende från ett brett källmaterial, 
analyserat försvarsutvecklingen 
i 37 europiska stater.
 De 37 staternas samlade 
försvarsanslag minskade enligt 
CSIS mellan 2001 och 2011 
med drygt femton procent, vil-
ket i 2011 års penningvärde 
motsvarade drygt 40 miljarder 
Euro. Det rimmar väl med lik-
nande beräkningar av utveck-
lingen inom EU och Nato lik-
som med liknande studier vid 
svenska FOI.
 Femton procent kan tyckas 
vara en rätt begränsad minsk-
ning, men då ska man beak-
ta att försvarskostnadsutveck-
lingen är långt snabbare än 
den allmänna prisutvecklingen. 
Minskningen har skett jämsides 
med stora omstruktureringar 
och med stora insatsåtaganden 
i Afghanistan och på Balkan. 
USA:s försvarsanslag har sam-
tidigt ökat mycket kraftigt. Ba-
lansen mellan Europa och USA 
har därmed påtagligt förskju-
tits. De europeiska medlems-
staternas andel av de samla-
de utgifterna i Nato minskade 
enligt Nato:s statistik mellan 

2000 och 2011 från nästan 40% 
till ungefär 25%.
 Dagens samlade anslagsnivå 
inom EU, omkring 180 miljar-
der Euro, representerar fortfa-
rande i absolut mening myck-
et stora resurser. Den samlade 
förmågan är dock på grund 
av duplicering och frånvaro av 
europeisk koordinering långt 
lägre än den skulle kunna vara. 
Europas militära förmåga re-
lativt USA är alltså väsentligt 
mindre än en tredjedel och ga-
pet växer. Det var något som 
senast tydliggjordes i samband 
med den militärt sett mycket 
begränsade operationen i Li-
byen för två år sedan. De euro-
peiska stater som gick i spetsen 
för operationen var då helt be-
roende av USA:s stöd inom vi-
tala områden.
 En omfattande omstruktu-
rering har skett inom Europas 
försvarsmakter sedan 2000-ta-
lets början. Den aktiva militä-
ra personalen i de 37 länder-
na minskade enligt CSIS mel-
lan 2001 och 2011 med un-
gefär 35% vilket motsvaras av 
1,2 miljoner man, medan ma-
terielanslaget minskade med 
drygt tio procent. Att minsk-
ningen på materielsidan inte 
blivit större förklaras i studien 
med att redan tidigare beslu-
tad anskaffning sannolikt gjort 
det svårt att snabbt påverka an-
slagen. Att så är fallet styrks av 
att huvuddelen av minskning-
en skett de allra senaste åren.
 En för framtiden särskilt 
bekymmersam utveckling gäl-
ler forskning och utveckling 
(FoU). Det samlade anslaget 
för militär FoU i Europa har 
under perioden 2001–2011 
nästan halverats. Minsknings-
takten har ökat markant efter 
2008. Skillnaden mot USA är 
idag mycket stor. EDA:s sta-
tistik anger att USA 2010 sat-
sade mellan sex och sju gånger 
så mycket på militär FoU som 
EU-länderna.
 Lägg till detta att de euro-
peiska ansträngningarna nästan 
helt sker nationellt. De är gi-
vetvis svårt att exakt beräk-
na hur mycket som förloras 

genom splittring och duplice-
ring. FoU- verksamheten i Eu-
ropa är starkt koncentrerad till 
Storbritannien, Frankrike och 
Tyskland. De svarar för över 
90%. En mycket liten del av 
all FoU sker i samarbetspro-
jekt mellan länderna. Det fö-
refaller därför knappast vara en 
orimlig uppskattning att USA:s 
satsning i realiteten är tio och 
kanske upp till femton gånger 
större än Europas.
 Sverige svarar för någon 
enstaka procent av de samlade 
militära FoU-insatserna inom 
EU.

Vad görs och vad kan göras
Behovet av en ny europeisk 
inriktning är klart identifi erad 
inom såväl EU som Nato. På 
ett principiellt plan är enighe-
ten stor om att hittillsvarande 
splittring och duplicering har 
kommit till vägs ände. Nya for-
mer för samarbete söks såväl 
politiskt som industriellt. Poo-
ling and sharing är ledordet för 
EU och inom Nato talar man 
om Smart defence.
 Med stöd av EU:s militära 
kommitté och den europeiska 
försvarsmyndigheten EDA har 
ett stort antal nya samarbetspro-
jekt defi nierats. Man når dock 
snabbt taket för vad som kan in-
itieras militärt. För att man ska 
komma vidare och förverkliga 
möjligheterna till verklig effek-
tivisering krävs politiska beslut 
som medger en mer långtgåen-
de samordning och koordine-
ring av försvarsplaneringen.
 Vad som behövs är bl.a. en 
konsekvent harmonisering av 
materielanskaffning, en ratio-
nell arbetsfördelning som in-
kluderar rollspecialisering och 
gemensamma satsningar på 
moderna och nödvändiga stöd-
system. Det handlar om svå-
ra beslut som ökar ömsesidiga 
beroenden och som begrän-
sar de enskilda staternas hand-
lingsmöjligheter i kriser. Det 
handlar också om svåra beslut, 
om att styra om FoU och pro-
duktion mellan staterna. Kort 
sagt: en förändrad syn på na-
tionell suveränitet i dagens Eu-
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ropa är nödvändig. Det är mot 
den bakgrunden som Europe-
iska Rådets möte i december i 
år blir så viktigt.

Svensk försvarsindustri
Sverige är en mycket liten del 
av Europa. Våra startpunkter 
måste vara realistiska. De måste 
bygga på dagens och morgon-
dagens förutsättningar.
 Det svenska försvaret är och 
förblir fundamentet för för-
svarsindustrin i vårt land. Utan 
en fungerande hemmamark-
nad är det svårt att vinna ex-
portframgångar. Det gäller i al-
la länder. Den svenska markna-
den, dvs den svenska försvars-
maktens behov, kommer dock 
bara i mycket högt priorite-
rade särfall att kunna bära upp 
de långsiktiga och kostsamma 
satsningar som krävs för att ut-
veckla nya moderna system.
 Det nordiska försvarssamar-
betet inom ramen för NORD-
EFCO ses i Bryssel som ett bra 
exempel på vad som kan åstad-
kommas. Samarbetet innebär 
effektiviserings- och rationali-
seringsmöjligheter för de nord-
iska länderna genom gemen-
samma satsningar på forskning 
och utveckling liksom genom 
gemensam anskaffning. Samar-
betet kan också ge nordisk för-
svarsindustri en bredare hem-
mamarknad och nordiska re-
ferenskunder som stöd för ex-
portansträngningar.
 Men även Norden är med 
europeiska mått en liten mark-
nad, och en öppnare europe-

isk försvarsmarknad med mer 
av konkurrens på så lika vill-
kor som möjligt framstår som 
en nödvändig förutsättning för 
mycket av den försvarsindustri 
vi idag har i vårt land. Detta 
kräver självfallet att industrin 
förblir konkurrenskraftig, men 
svenska företag torde ha goda 
förutsättningar att hävda sig väl 
inom många områden i en eu-
ropeisk jämförelse.
 Ansträngningarna från 
kommissionen att stärka forsk-
nings- och industribasen är 
värda starkt stöd, men förutsät-
ter för att kunna leda framåt att 
de får politiskt stöd från alla de 
stora EU-staterna. Det är trots 
allt dessa som sitter på huvud-
delen av både problemet och 
lösningen.
 Försvarsindustrin står in-
för mycket stora utmaningar, 
där gamla samarbetsmodeller 
snabbt behöver förändras. Det 
gäller att nu se och förstå dessa 
förändringar. Den traditionella 
svenska materielförsörjnings-
modellen, som byggt på ett nä-
ra och mycket kostnadseffek-
tivt samspel mellan en kvalifi -
cerad kund och en kvalifi cerad 
industri är inte längre möjlig 
av det enkla skälet att vi idag 
har en mycket mindre försvars-
makt och materielmyndig-
het som inte har kapacitet och 
kompetens att ge det tidigare 
självklara stödet till industrin. 
Idag och än mer i morgon är 
det industrin som själv måste 
stå för en stor del av kompe-
tensen att identifi era och be-

Europas militära förmåga relativt USA är låg och gapet växer. Det var något som senast tydliggjordes i 
samband med den militärt sett mycket begränsade operationen i Libyen för två år sedan, där också Sverige 
deltog. De europeiska länder som gick i spetsen för operationen var helt beroende av USA:s stöd vad gäller 
vitala funktioner. Bilden visar svenska JAS 39 Gripen uppställda på Sigonellabasen på Sicilien.

döma framtida behov. Det är 
en svår uppgift, men i sig in-
te annorlunda än inom civila 
utvecklingsintensiva områden. 
Forskning och utveckling spe-
lar givetvis en central roll.
 Vad som skiljer sig är dock 
marknaden, som vad gäller för-
svarsmateriel är stater, och där 
den svenska staten har en nyck-
elroll. Försvarsindustrin i Sve-
rige har svårt att fortsätta utan 
ett tydligt och långsiktigt stöd 
från svenska staten.
 Detta ställer krav på en 
skicklig balansgång både från 
statens och industrins sida. 
Å ena sidan krävs en politisk 
medvetenhet om att industrin 
för att kunna ta på sig en ökad 
egen roll och ökat ansvar för 
de långsiktiga utvecklingssats-
ningarna måste kunna lita på 
en stabil och framtidsatsande 
försvarspolitik.
 Å andra sidan krävs från in-
dustrins sida ett utvecklat an-
svarstagande för helheten. Man 
måste själv ta ansvar för att ut-
vecklingen så långt det är möj-
ligt drivs i enlighet med vad 
som ”objektivt” kan komma 
att uppfattas som långsiktigt bra 
för Sverige och svensk säker-
het. Det innefattar inte minst 
en väl utvecklad förståelse för 
de framtida förmågor som det 
svenska försvaret behöver.

Krister Andrén har senast under 
tre år arbetat i Bryssel som 
rådgivare till förre ordföranden i 
EU:s militärkommitté general 
Håkan Syrén.

Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
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Det är utbildande och tanke-
väckande att bläddra i olika 
fl ygbolags broschyrer i stols-
fi ckan. Var och en med sin kart-
bild över regionen och värl-
den, var och en med ”sin” hu-
vudstad i världens mitt, mitten 
varifrån alla streck utgår som 
en solfjäder, fl ygförbindelserna 
mellan mitten och periferier-
na. En översikt över geografi ns 
subjektivitet och relativitet.
 Så även beträffande för-
sök att – i fl ykten – fånga in 
en komplex och konfl iktdrab-
bad regions förändringsmöns-
ter, förvisso ett rörligt mål. Det 
handlar om summa summa-
rum av ett antal fl ygplansbro-
schyrer med perspektiven sat-
ta av respektive nationell, eller 
för den delen sub- eller över-
nationell, aktörs ”mitt”: Kairo, 
Tel Aviv, Ankara, Amman, Da-
maskus, Riyad, Doha, Bagh-
dad, Teheran, Beirut, eller kur-
diska PYD i norra Syrien, eller 
KRG i Norra Irak, eller PKK i 
och kring Turkiet. Eller Wash-

ington eller Moskva. Eller FN. 
Listan med aktörer är lång men 
förstås inte fullständig. ”Streck-
en” går kors och tvärs. Intresse-
na trängs på banan. Ovissheten 
om vad som ska kunna tänkas 
komma ut av kaoset i Syrien, 
och därmed Mellanöstern som 
helhet (oavsett hur brett eller 
snävt man vill avgränsa MÖ), 
är så stor att parallellen med 
läget kring slutet av det första 
världskriget, då segrarmakterna 
kivades om hur arvet efter det 
osmanska väldet skulle fördelas 
och förvaltas, att den parallellen 
känns alltmer relevant.
 På min tid i Ankara (1995-
98) talades det om att en-
bart norra Irak var (politiskt) 
som att samtidigt spela 7 olika 
schackspel på ett och samma 
bräde.
 Kommer månne Syrien-
krisen – eller rättare sagt Sy-
rien-krisen tillsammans med 
Arabvåren, effekterna av USA:s 
invasion av Irak och neo-os-
manska aspekter på det nya 
Turkiet under Erdogan/AKP – 
att till sist leda till en ny geoter-
ritoriell och politisk ordning i 
regionen, en ordning måhän-
da som söker fi nna fram till en 
ny stabilitet i förhållande till de 
nygamla skiljelinjerna: sunni-
shia, sunni- andra minoriteter, 
turkar-kurder, israeler-palesti-
nier, araber-kurder, palestini-
er-palestinier, Israel-Iran, m fl  
konfl iktladdade relationer, med 
bakomliggande stödnationer? 
Och kan detta i så fall ske fred-
ligt – utöver och bortom in-

bördeskriget i Syrien? Ser vi i 
realiteten framför oss ett mång-
årigt segdragande av nu aktu-
aliserade nationella identitets-
frågor, innan läget eventuellt 
stelnar i en ny struktur, eller 
handlar det snarare om en dra-
matisk, närtida big bang?
 Om Syrien-krisen och dess 
inbyggda regionala spridnings-
risker – givet de nygamla skil-
jelinjerna – kunde man idag 
säga att sällan eller aldrig har så 
många haft så få konstruktiva 
idéer till lösning på en så allvar-
lig säkerhetspolitisk utmaning. 
Handfallenheten eller uppgi-
venheten, vad gäller möjlighe-
terna till samsyn och samverkan 
i FN:s säkerhetsråd (sine qua non 
för legitim intervention), tycks 
våren 2013 lika utbredd som 
den humanitära katastrofen är 
akut och de säkerhetspolitiska 
riskerna allvarliga. En tämligen 
unik kombination.

Konsekvenser i den politiska 
geografi n
Ovissheten om och ängslan för 
utgången i det syriska dramat 
må vara stor, men det fi nns lik-
väl möjligheter att redan nu fö-
ra ett garderat resonemang om 
möjliga konsekvenser i den po-
litiska geografi n.
 En bestämmande serie fak-
torer defi nieras i och av Turkiet, 
det nya Turkiet under Erdogan/
AKP. För ett USA med avta-
gande global maktutövningska-
pacitet är Turkiet, liksom Israel, 
en omistlig allierad, i MÖ i vid 
defi nition. President Obama 

Michael Sahlin:

Turkiet, Syrien 
och kartbilden i 
Mellersta Östern
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har nyligen förmått turknatio-
nalisten (och ”islamisten” och 
Palestina-sympatisören) Erdo-
gan och Israel-nationalisten 
Netanyahu att skaka hand, igen, 
efter fl era års iskyla. Frågan är 
nu om denna USA-medlade 
”reset” kan leda vidare till ett 
återupptagande av det militär-
politiska samarbete som blev 
möjligt mot slutet av 90-talet. 
Många hinder för det skall ana-
lytiskt vägas mot de uppenba-
ra, ömsesidiga fördelarna. Möj-
ligheterna defi nieras främst av 
hur den israelisk-palestinska s k 
fredsprocessen eventuellt ut-
vecklas. Men för Obamas USA 
torde det vara nödvändigt att 
en ”västlig” politik för att sö-
ka minimera spridningsrisker 
kring Syrien-krisen sker i nära 
samverkan mellan de allierade 
som fi nns, i världen och i re-
gionen, och absolut inte tillåts 
störas ut av en strategiskt icke-
behövd separat pseudokonfl ikt 

mellan de allierade Israel och 
Turkiet, särskilt som samverkan 
mellan Israel och Nato kräver 
stöd och medverkan av Nato-
medlemmen Turkiet. Och sär-
skilt som förhindrandet av att 
Syriens kemiska vapen används 
och/eller kommer i farliga hän-
der är en gemensam turkisk-is-
raelisk-amerikansk högsta pri-
oritet.
 Samtidigt vet Obamas USA 
att Turkiet är alldeles för stort, 
historiskt stolt, ”muslimskt” 
och militärt starkt för att in-
te ha en egen agenda som på 
ett antal viktiga punkter skil-
jer sig från USAs, och övriga 
Västs. Storlek på, och utveck-
lingstrender beträffande, den-
na skillnad (som i hög grad 
avgörs i EU-medlemskapsför-
handlingarnas inte sällan sega 
format) är förstås en viktig va-
riabel när man studerar världen 
och regionen genom den tur-
kiska fl ygbolagsbroschyren.

Den turkiska broschyren; två 
syriska scenarion
I den står det medio april det-
ta år mycket om dels ett bråd-
skande författningsreformarbe-
te (som tänks komma att defi -
niera vilken slags Turkiet som 
skall vara en av huvudaktö-
rerna i det regionala läggspelet 
åren framöver), dels, och där-
med i högsta grad nära sam-
manhängande, aktuell drama-
tik för att få på fötter en pro-
cess mot en fredlig avveckling 
av det turkisk-kurdiska ”krig” 
– kriget mellan den turkiska 
staten och PKK – som pågått 
i snart 30 år och kostat 35 000 
människoliv. Dessa två avsnitt 
i broschyren, det om Turkiets 
karaktär som stat och nation, 
och identitet, och det om ut-
gången av den kurdiska frågan 
i ett reformerat Turkiet, dik-
terar mycket av just Turkiets 
nationella intressen i den sy-
riska krisen och i det mångdi-
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Apropå 
mensionella konfl iktmönstret i 
Mellanöstern som helhet, snålt 
eller brett defi nierat.
 I ett scenario avvecklas Sy-
rien-krisen med ett (trots allt) 
bibehållet, intakt Syrien under 
ledning av företrädare för lan-
dets Sunni-majoritet som efter 
Assad-regimens fall förmår att 
enigt garantera landets etnisk-
religiösa minoriteter, inklude-
rande alewiterna, defi nierande 
rättigheter. Turkiet under led-
ning av Sunni-muslimska AKP, 
positionerar sig i det scenari-
ot för att utgöra storebror och 
part i ett nära grannskapsför-
hållande vid hanterandet av re-
gionens övriga utmaningar.
 Möjligen är det andra sce-
nariot dock mer sannolikt, att 
Syrien-krisen utmynnar i lan-
dets sönderfall och lägets his-
toriska återgång till tiden för 
osmanska väldets fall, med 
vidöppna frågor om hållba-
ra, realistiska gränsdragningar 
mellan länder och folk. Det 
är möjligen mer sannolikt, i 
den mån slutsatser skall dras av 
allt som nu ter sig oåterkalle-
ligt, regimens hopplösa utsik-
ter att återupprätta status quo 
ante, världssamfundets splitt-
ring, rebellrörelsens splittring, 
den gränsöverskridande kopp-
lingen mellan intersyriska och 
regionala konfl ikter (de som så 
existentiellt berör både Liba-
non, Jordanien, Irak och Tur-
kiet), m.m. Ett sönderfallan-
de Syrien blottlägger ett antal 
känsliga strängar, den pankur-
diska genom förbindelserna 
mellan de kurdiska befolk-
ningarna i norra Syrien och 
norra Irak och östra Turkiet, 
den libanesiska genom frågan 
om Shia-muslimska Hezbol-
lahs utsatta ställning och Isra-
els reaktioner på denna, den 
alewitiska genom den kanske 
exploaterbara länken mellan 
Syriens alewiter och Turki-
ets Alevi, den irakiska genom 
de syriska påfrestningarna på 
Iraks sammanhållning (arab-
kurd, sunni-shia). Och bort-
om detta mullrar – i en grad 
som turkiska regionala, offen-
siva respektive defensiva am-

bitioner har att förhålla sig till 
– triangeldramat Israel-Iran-
Saudi/Quatar, med USA som 
försvagad översynsman, samti-
digt som Egypten dignar un-
der egna ”arabvinter”-pro-
blem.

En swot-analys a la Turca
Möjligen fi nns, givet detta sce-
narios mångfaldiga sprängstoff, 
förståeliga skäl till att vissa ut-
tolkare av nutida turkisk utri-
kespolitik börjat använda sig av 
ett ”neo-osmanskt” språkbruk 
när man underkastar perspekti-
vet av ett kanske sönderfallande 
Syrien, ett kanske sönderfallan-
de Irak, ett alltmer isolerat Isra-
el, ett alltmer utsatt och sårbart 
Libanon, ett inklämt Jordanien, 
en stillastående israelisk-pales-
tinsk fredsprocess, ett kaotiskt 
övergångs-Egypten – och ett 
USA med numera begränsat 
infl ytande – en egen SWOT-
analys (strengths, weaknesses, 
opportunities, threats).
 Eller fi nns, eller skulle kun-
na fi nnas, en turkisk variant av 
svenske Tegnérs modestibud-
skap den gången det begav sig 
för vår del: att inom Turkiets 
gränser erövra det osmanska 
imperiet åter?
 Den som lever, tillräck-
ligt länge, får se. När sista hand 
läggs vid denna text, i början av 
juni, påminns vi om hur snabbt 
det kan kasta om i landet och 
regionen. Tal om kemvapen-
användning i Syrien (”a ga-
me changer” sades det tidigare) 
och Hizbollah-hjälp till Assad 
och stora frågetecken beträf-
fande den rysk-amerikanska 
konferensen, samtidigt som ga-
tukravaller i Turkiets storstäder 
dränker nyhetsförmedlingen 
om den nyss så domineran-
de kurdiska fredsprocessen och 
dess koppling till författnings-
utveckling och valförberedel-
ser. AKP-regimen utmanas från 
ett nytt, eller kanske nygam-
malt håll. Förutsägelser försvå-
ras ytterligare.

Michael Sahlin är ambassadör 
och har tidigare bland annat varit 
generaldirektör och statssekreterare.

Här några färska siffror häm-
tade från SIPRI:s Military Ex-
penditure Database:
 2012 utgjorde USA:s för-
svarsbudget 4,4 procent av 
GDP. Rysslands andel var li-
ka stor, också 4,4 procent av 
GDP. Men USA:s är på väg ned, 
Rysslands upp. Det säger något 
om framtiden, antagligen.
 Vän av ordning brukar på-
peka att andel inte är detsam-
ma som faktiska resurser. Det 
är sant; eftersom USA är ett 
mycket rikare land än Ryssland 
har det amerikanska försvaret 
i nuläget fortfarande många 
fl er dollar att satsa på krig och 
rustningar, mer än sju gånger 
så många som Putinland. Men 
färdriktningen är intressant för 
jämförelsen mellan stormak-
ternas kommande kapaciteter: 
gapet minskar, sannolikt.
 USA satsade som mest för 
några år sedan 720 miljarder 
dollar, nu 682. Och mindre ska 
det bli, om det federala budget-
nedskärningstvånget står sig.
 Ryssland satsar motsva-
rande 90 miljarder dollar per 
år, nästan tre gånger så myck-
et som när Putin tillträdde år 
2000. Och mer ska det bli, en-
ligt plan 767 miljarder dollar 
mer fram till 2020.
 Sverige har svarat på den 
hittillsvarande ryska upprust-
ningen genom att under sam-
ma period sänka sina försvars-
utgifter från 8,2 miljarder dol-
lar (2000) till 6,2 (2012).
 Det sakliga underlaget för 
denna minskning är oklart. 
Sannolikt rör det sig om ett an-
tagande från den av Håkan Ju-
holt ledda försvarsberedningen 
2004 om att ett fredsutbrott var 
nära förestående, ty Ryssland 
skulle, lovade man, integreras i 
Europa och ”de euroatlantiska 
säkerhetsstrukturerna”. Mode-
raternas representant, dåvaran-
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de riksdagsledamoten Gunnar 
Hökmark, anmälde avvikande 
mening till förmån för Nato-
medlemskap och en mer rea-
listisk anslagsram där mål och 
medel kunde mötas.
 Tio år senare har verklighe-
ten sprungit förbi de juholtska 
framtidsgissningarna. Balansen 
i vårt närområde har föränd-
rats i det att den amerikanska 
närvaron i Europa kommer att 
minska medan den ryska kapa-
citeten redan har ökat. Det lig-
ger i sakens natur, i den geopo-
litiska fördelningen av resurser: 
den högre amerikanska förmå-
gan är utspädd, utsträckt som 
den är över hela klotet, medan 
den ryska koncentreras till vår 
närhet. Det är förmågan kring 
Östersjön som främst angår oss, 
inte det strategiska läget i Stilla 
havet. Det är här Kaliningrad 
ligger.
 Det kan sägas, och bör sägas, 
att i en bestämd mening har sä-
kerhetsläget i vår del av värl-
den aldrig varit bättre: Wars-
zawapakten fi nns faktiskt inte 
längre. Norge har ökat sin för-
svarsbudget, Finland försvarar 
oss med amerikanska långdis-
tansmissiler, Baltikum ingår i 
Nato, Ryssland hotas av inre 

problem, utvecklingen på en-
ergimarknaderna talar till västs 
fördel i det nya kalla kriget.
 Men mycket hinner hända 
fram till 2020. Det är inte lä-
gesbalansen här och nu som 
bör styra vårt kommande för-
svarsbesluts inriktning och an-
slagsram. En seriös försvarspla-
nering för en osäker framtid 
kan inte gärna baseras på för-
hoppningar om fortsatt rosti-
ga fi endevapen, prognoser om 
sjunkande gaspriser eller ralje-
rande debattörers försäkran att 
en invasion av Vaxholm inte är 
nära förestående.
 Som klarlagts i auktoritativa 
studier leder den svenska soli-
daritetsförklaringen från 2009 
i sig till nya svenska åtaganden. 
Om vi ska kunna leva upp till 
kravet att försvara svenskt terri-
torium tillsammans med andra 
aktörer får det konsekvenser, 
inte minst om vi ska kunna dra 
nytta av ökad välkommen Na-
to-aktivitet i Östersjöområdet.
 Leo Michel vid Institute for 
National Strategic Studies no-
terar i studien ”Finland, Swe-
den, and NATO: From “Vir-
tual” to Formal Allies?” (2011) 
att Sverige redan betraktas som 
en etablerad partner i Nato-
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Hur stämmer Mats Johanssons bedömningar överens med partikollegan Cecilia 
Widegrens och den samlade dito från försvarsberedningen? I början av juni lär vi få 
svaret.

samarbetet, inte minst efter 
värdskapet för övningen Loyal 
Arrow 2009, där närmare 900 
deltagare från Nato och Fin-
land tränade mottagande av 
Natos Response Force. För-
fattaren konstaterar också att 
Sverige har varit ledande in-
om EU som förespråkare för 
anpassning till Nato-standard i 
utvecklandet av insatsgrupper. 
Men sådan är inte gratis om 
den ska fungera på marken, i 
skarpt läge.
 I en aktuell studie från 
polsk horisont, ”Sitting on the 
fence. Swedish defence policy 
and the Baltic Sea region”, av 
Justyna Gotkowska vid Centre 
for Eastern Studies, konstateras 
att för svenskt vidkommande är 
den ”strategiska pausen” efter 
kalla kriget nu över; använd-
ningen av våld mellan stater i 
Europa kan inte längre uteslu-
tas, särskilt inte i Baltikum, inte 
efter Rysslands invasion i Ge-
orgien 2008.
 Författaren menar att den 
minskade svenska kapaciteten 
under det senaste decenniet 
rimmar dåligt med det nya lä-
get och åtagandena i solidari-
tetsdeklarationen. Därav följer 
ett behov av en ny formel för 
vår militära säkerhet.
 Det är bra att det sägs i Po-
len. Ännu bättre vore om det 
sades i Sverige lite oftare. För 
mig är det uppenbart att i ett 
land utanför Nato förutsätter 
det utöver stärkt nordisk sam-
verkan och operativ integration 
i Nato ändå till slut en ökad 
svensk försvarsram. Försvaret 
för friheten är aldrig gratis.

Mats Johansson är riksdagsleda-
mot (m) i utrikesutskottet och ord-
förande i tankesmedjan Frivärld. 
Han har nyligen utgivit debattbo-
ken ”Kalla kriget 2.0. Ryssland 
rustar”.

Foto: Johan Lundahl
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De senaste 30 åren har globa-
liseringen av världsekonomin 
revolutionerat internationella 
relationer. Handelshinder har 
rivits ner och länder som tidi-
gare varit helt stängda har öpp-
nats upp. Den globala handeln 
har tredubblats, och kraftig 
ekonomiskt tillväxt har gynnat 
nästan alla världens länder tack 
vare den ökade cirkulationen 
av varor, pengar, tjänster och 
människor över gränser.
 Men vår ökade exponering 
och vårt beroende av dessa glo-
bala fl öden innebär nya utma-
ningar och strategiska priorite-
ringar. Med ökad handel kom-
mer också ökad illegal han-
del. Transnationell organiserad 
brottslighet uppskattas omsätta 
870 miljarder US dollar om 
året. Likaledes uppskattar den 
internationella handelskam-
maren och OECD att endast 
den illegala handeln av piratko-
pierade varor överstiger denna 
siffra. Oavsett vilka uppskatt-
ningar som är korrekta är det 
uppenbart att den globala il-
legala handeln är enorm, och 
växer fort.
 I den ”gamla världen” kom 
hoten från andra stater. I vår 
kontemporära värld har icke-
statliga aktörer blivit nya utma-
nare, framförallt de olika regio-
nala manifestationerna av Al-
Qaida. Denna typ av terror-
grupp kan inte förlita sig på 
statligt stöd, som många terro-
ristorganisationer gjorde under 
kalla kriget. Idag är den illegala 
handeln avgörande för terror-

organisationernas förmåga att 
skada oss.

De strategiska hoten från den 
illegal handel
Våldsutövande kräver ekono-
miska förutsättningar. Terroris-
terna bakom Madrid-bomb-
ningarna 2004 fi nansierade sin 
verksamhet bland annat genom 
försäljning av piratkopierade 
CD-skivor. Mokhtar Belmkok-
tar, mannen bakom ett blodigt 
kidnappningsdrama i Algeriet, 
är också känd som ”Mr Marl-
boro” på grund av sin inbland-
ning i storskalig cigarettsmugg-
ling. Belmkoktar och Al-Qaida i 
Islamiska Maghreb, har i många 
år utöver kidnappning gene-
rerat enorma intäkter genom 
smuggling av konsumentvaror, 
droger, vapen och människor 
genom Saharaöknen.
 Många av världens mest 
ökända terrororganisationer 
profi terar på illegal handel. Till 
exempel genererar PKK in-
täkter på smugglingen mellan 
Turkiet och Irak, och FARC 
får inkomster från kokain och 
annan illegal handel. ETA, de 
olika IRA faktionerna, Hamas 
och Hezbollah har alla genere-
rat betydande intäkter från ille-
gal handel.
 Faktum att ett antal inter-
nationella terrororganisationer 
har en närvaro i Sverige gör 
illegal handel direkt intressant 
på hemmaplan, men koppling-
en mellan illegal handel och 
våldspotential gör också frå-
gan intressant i områden där 

den svenska utlandsstyrkan kan 
tänkas vara verksam nu eller i 
framtiden.
 I krigszoner utgör illegal 
handel en inkomstkälla som 
möjliggör mer utdragna kon-
fl ikter. I Afghanistan har kon-
fl ikt pågått sedan 70 talet. Lan-
det uppskattas producera över 
90 procent av världens (icke 
farmaceutiska) opiater, med ett 
exportvärde på omkring 4 mil-
jarder dollar, och är dessutom 
världens största hashproducent.
 Sverige bidrog med trupp 
till EU-operationen Artemis i 
Kongo. Kriget där fi nansiera-
des till stor del av illegal explo-
atering och handel av minera-
ler. På Balkan, där Sverige haft 
en mångårig truppnärvaro, har 
exempelvis smuggling av ciga-
retter (till bland annat Sverige) 
och andra varor genererat stora 
intäkter för stridande parter.

Urholkning av gränssäkerhet
Men den illegala handeln är 
inte endast en inkomstkälla för 
potentiella fi ender. Den un-
derminerar den globala gräns-
säkerheten genom korrum-
pering av statstjänstemän och 
etableringen av smuggelrutter. 
Varje år utreds inom EU hund-
ratals fall av misstänkt korrup-
tion endast av gränsvakter. När 
väl gränsvakter, tulltjänstemän 
eller transportrelaterad perso-
nal korrumperats är faran att de 
utnyttjas för att ovetande un-
derlätta insmugglande av far-
ligare gods än piratkopierade 
konsumentvaror eller despera-

Karl Lallerstedt:

Global illegal 
handel som 
säkerhetshot
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ta fl yktingar – såsom vapen, 
sprängämnen, terrorister eller 
massförstörelsevapen.
 Desto mer utbredd illegal 
handeln och korruption, de-
sto sårbarare blir vi, men som 
en del av EU (och framförallt 
Schengen) räcker det för oss 
med en svag länk bland en av 
medlemsstaterna för att hela 
unionens säkerhet skall även-
tyras. När hela skift av tull-
personal fälls för att ha mutats 
i Bulgarien, eller personal av 
amiralsrang inom den grekis-
ka kustbevakningen misstänkts 
ha aktivt underlättat smuggling, 
har vi i Sverige skäl att oroa oss.

Växande marknad för kriminella 
tjänster
Den organiserade brottslighe-
ten uppfattas som ett allvarligt 
hot i sig, men tänker vi utifrån 
ett bredare säkerhetsperspektiv 
kan vi se hur de svarta mark-
nader som underhålls av krimi-
nella för vapen, falska id-hand-
lingar, människosmuggling, 
och penningtvätt underlättar 
för terroristgrupper. Mångmil-

jardbeloppen från den illegala 
handeln av droger piratkopie-
rade varor med mera har ska-
pat storskaliga marknader för 
kriminella varor och tjänster 
som efterfrågas av resursstar-
ka brottssyndikat. Specialister 
kan livnära sig på att tillgodose 
de kriminella behoven för in-
smugglade vapen eller männ-
iskor. Desto större den illegala 
marknaden och den kriminella 
miljön, desto större blir utbu-
det av dessa tjänster som direkt 
gynnar potentiella terrorister.

Vad har reaktionerna varit?
USA ser tydligt det hot som 
den illegala handeln utgör. Ex-
empelvis fi nns inom Pentagon 
en enhet som kallas Coun-
ter-Narcoterrorism Technolo-
gy Program Offi ce (CNTPO), 
som har en mångmiljardbud-
get. En partnerorganisation be-
skriver CNTPOs uppdrag på 
följande sätt ”CNTPO has the 
lead for developing technology 
for interagency and multinatio-
nal operations to disrupt, de-
ter, and deny narcoterrorist ac-

tivities in an effort to 
reduce traffi cking in 
illegal narcotics and 
materials that support 
global terrorist acti-
vities.”
 På det diploma-
tiska planet samla-
de OECD i oktober 
i fjol representanter 
från både den priva-
ta och offentliga sek-
torn med ambitionen 
att i framtiden bättre 
kvantifi era den illega-
la handeln, kartlägga 
risker och koppling-
ar mellan olika aktö-
rer involverade, och 
förstå hur samarbe-
te mellan den priva-
ta och offentliga sek-
torn kan försvåra för 
denna illegala verk-
samhet. Att det ta-
git fram till slutet av 
2012 innan en inter-
nationell organisation 
tog tag i dessa frågor 
kanske kan uppfattas 

som något märkligt. För att för-
stå detta måste vi se det uti-
från politisk logik. För det för-
sta uppfattas oftast illegal han-
del av annat än narkotika eller 
vapen som offerlös brottslighet. 
För det andra är det en långsik-
tig, snarare än en akut fråga. För 
det tredje fi nns det inte på den 
nationella, regionala eller inter-
nationella nivåerna någon som 
äger frågan politiskt.
 Om vi exempelvis betrak-
tar smugglingen av punktskat-
tevaror (bl.a. alkohol och to-
bak) in i Sverige har bland an-
nat följande statliga aktörer haft 
ett delansvar i bekämpandet av 
problemet: skatteverket, tull-
verket, folkhälsoinstitutet, po-
lismyndigheterna, kommuner-
na, och justitie-, folkhälso-, nä-
rings- och fi nansdepartemen-
ten. Men ingen minister har 
tagit på sig ett tydligt politiskt 
ansvar för frågan, trots att det 
innebär miljardbelopp i ute-
blivna skatteintäkter och utgör 
en viktig näring för den gro-
va organiserade brottsligheten i 
landet.
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Bild från en 700 meter lång ”mexikansk tunnel” från Ukraina in i Schengenområdet. Efter 
upptäckten förra året informerade den slovakiske inrikesministern Robert Kalinak media: 
”Denna tunnel var utrustad med ett litet tåg, kapabelt av att transportera olika sorters varor 
och vi misstänker även människor”.
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 På ett liknande sätt hamnar 
utmaningen om att bekämpa 
den illegala handeln inte natur-
ligt på en enda internationell 
organisation. Problemet är så-
pass mångfacetterat att det krä-
ver en samordnad respons av 
ett stort antal aktörer.
 Vi får se vad OECD:s ini-
tiativ leder till. En bättre för-
ståelse och kvantifi ering av det 
globala problemet är en förut-
sättning för att gå vidare.

Vad kan vi göra?
Med vårt starka beroende av 
världsekonomin (mer än hälf-
ten av Sveriges BNP utgörs 
av export), med ett fl ertal in-
ternationella terrororganisatio-
ner närvarande i Sverige, och 
med svenska soldater statione-
rade i konfl iktområden utom-
lands utgör den globala illegala 
handeln en viktig faktor i vårt 
lands strategiska intressen.
 Som en multilateral aktör 
kan Sverige agera för att lyf-
ta fram frågan inom EU, FN, 
OECD, OSCE och andra or-
ganisationer.
 På hemmaplan kan Sverige 
sätta ett exempel för andra län-
der genom att effektivt koordi-
nera insatserna mot den illega-
la handeln utifrån ett holistiskt 
säkerhetsperspektiv. Något som 
kräver att en enskild minister 
tilldelas det politiska ansvaret 
för frågan.
 En förutsättning för att 
detta ska bli verklighet är att 
samhället i stort får en bättre 
förståelse för hur stora de svar-
ta marknaderna är, och hur 
de hänger samman med andra 
samhällshot. Det räcker inte 
att personal inom underrättel-
setjänsterna och tullverket har 
inblick i detta. Här har det ci-
vila samhället en viktig roll att 
utbilda allmänheten och poli-
tikerna – annars kommer frå-
gan aldrig att prioriteras poli-
tiskt.

Karl Lallerstedt är politisk ana-
lytiker, grundare av tankesmedjan 
Black Market Watch, och medlem 
av OECD:s arbetsgrupp för att 
kartlägga illegal handel.

Försvarsberedningen har läm-
nat rapporten ”Vägval i en glo-
baliserad värld” till försvarsmi-
nistern. Enligt anvisningar-
na skulle försvarsberedningen 
analysera viktigare förändring-
ar globalt och för relevanta re-
gioner, göra en säkerhetspoli-
tisk bedömning och dra konse-
kvenser för svensk försvars- och 
säkerhetspolitik. Under som-
maren får beredningen nya an-
visningar och våren 2014 läm-
nas en försvarspolitisk rapport 
till försvarsministern. Dessa bå-
da utgör sedan viktiga underlag 
till försvarsbeslutet 2015.
 Försvarsberedningen kon-
staterar att globaliseringen 
fortsätter att skapa nya möj-
ligheter och har på många sätt 
i grunden förändrat världen. 
Kärnan i globaliseringen är 
handelsfl öden. Den globala ut-
vecklingen präglas av en pågå-
ende tyngdpunktsförskjutning 
mot östra och södra Asien. Ki-
nas infl ytande och styrka ökar 
men USA kommer även lång-
siktigt att vara den domine-
rande makten på den interna-
tionella arenan. Utvecklingen 
inom teknik, vetenskap, eko-
nomi och säkerhetspolitik går 
allt snabbare.
 Hot mot vår säkerhet 
kan vara terrorism, organise-
rad brottslighet, avbrott i vi-
tala system och fl öden, eko-
nomisk kris, politisk och reli-
giös extremism, hot mot de-
mokrati och rättsystem, socialt 
utanförskap, migrationsström-
mar, hot mot värderingar, kli-
matförändringar, naturkatastro-
fer och pandemier samt väpnat 
angrepp. Internationella samar-
beten inom ramen för FN, EU 
och Nato men även det nordis-
ka samarbetet är avgörande för 
att kunna möta framtidens hot 
mot vår säkerhet.
 Den solidariska säkerhetspo-

litiken med den svenska solida-
ritetsförklaringen utgör grun-
den för den svenska försvars- 
och säkerhetspolitiken. Sverige 
är solidariskt med andra och 
står inte ensamt inför hoten och 
utmaningarna. Sverige mås-
te främst kunna värna landets 
suveränitet, svenska rättigheter 
och intressen, våra grundläg-
gande värderingar samt skyd-
da svensk handlingsfrihet inför 
politisk, militär eller annan på-
tryckning. Om det krävs ska 
vi kunna försvara Sverige mot 
incidenter och väpnat angrepp 
och bidra till att säkerställa sam-
hällets skydd mot kriser, inci-
denter och angrepp. Genom 
deltagande i fredsfrämjande in-
satser bidrar Sverige till fred, sta-
bilitet, hävdande av internatio-
nell rätt och respekt för mänsk-
liga rättigheter samt motarbetar 
hot från stater och icke-statliga 
aktörer som riktas mot svensk 
och internationell säkerhet.
 Försvarsberedningen fram-
håller att Europa upplever den 
säkraste och fredligaste situatio-
nen på vår kontinent på många 
hundra år. Andra delar av värl-
den lider av krig och konfl ikter. 
Begränsade resurser, vatten, mat 
och odlingsbar mark, kommer 
att öka risken för inomstatliga 
konfl ikter. Många av utmaning-
arna är gränslösa till sin natur. 
Mellanöstern och Sydasien står 
inför fl era interna och externa 
problem.
 Norden och Östersjöregi-
onen präglas av stabilitet, dia-
log och samarbete. De övriga 
länderna i vår region står inför 
likartade utmaningar som Sve-
rige. Det är därför ett svenskt 
intresse att fördjupa samarbetet 
med länderna i vår region där-
ibland de baltiska staterna och 
Ryssland.
 Den politiska utveckling-
en i Ryssland får allt tydliga-

Tommy Åkesson:
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dningens rapport

re auktoritära drag med in-
skränkning av det oberoende 
civila samhället och mänskli-
ga rättigheter samt en ökan-
de nationalism. Den politiska 
viljan i Moskva är att fullföl-
ja det ambitiösa militära mo-
derniseringsprogrammet. Det-
ta är dock beroende av i vil-
ken utsträckning de ekono-
miska medlen tillförs och den 
ryska ekonomin är sårbar för 
prisförändringar på olja och 
gas. Försvarsberedningen kon-
staterar att detta sammantaget 
ökar osäkerheten jämfört med 
2007. Samtidigt brottas Ryss-
land med en rad allvarliga pro-
blem t.ex. korruption, eftersatt 
infrastruktur, problematisk de-
mografi sk utveckling och att 
de sociala klyftorna i samhäl-
let ökar. Ett land med fortsatta 
stormaktsambitioner i Sveriges 
närområde är ett faktum som 
vi har att i än högre grad för-

hålla oss till. Det påverkar vår 
säkerhetsmiljö.
 Inom krisberedskapsområ-
det föreslår beredningen bl.a. 
att förmågan att leda vid ext-
raordinära händelser tydlig-
görs, att förmågan att samut-
nyttja civila och militära re-
surser ökar, att det civila för-
svaret utvecklas inom ramen 
för krisberedskapen samt att sä-
kerheten för samhällsviktig in-
frastruktur och försörjningssä-
kerhet vid extraordinära hän-
delser och höjd beredskap ut-
reds. Man anser också att hoten 
och riskerna inom informa-
tions- och cybersäkerhetsom-
rådet bör utredas.
 Det nordiska försvarssam-
arbetet är av stor vikt för Sve-
rige. En rad konkreta förslag 
läggs fram bl.a. fördjupat sam-
arbete inom övningsområdet, 
utveckling av fl ygövningssam-
arbetet till att också omfatta 

incidentberedskap och utbyte 
av information om nationell 
försvarsplanering. Vidare före-
slås ett breddat och fördjupat 
försvarssamarbete med Estland, 
Lettland och Litauen.
 Försvarsberedningen kon-
staterar att utvecklingen idag 
sker med högre hastighet och är 
mer komplex och svårförutsäg-
bar än 2007. Framtiden blir allt 
svårare att förutsäga. Det går in-
te att föreställa sig att en militär 
konfl ikt i vårt närområde enbart 
skulle påverka ett land. Ett en-
skilt militärt angrepp direkt mot 
Sverige är fortsatt osannolikt 
under överskådlig tid. Kriser 
och incidenter, som även inbe-
griper militära maktmedel, kan 
dock uppstå i vår region, och 
på sikt kan militära angreppshot 
likväl aldrig uteslutas.

Tommy Åkesson är huvudsekrete-
rare i försvarsberedningen
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Sedan mitten av 1990-talet har Försvarsberedningen varit en plattform för breda politiska överenskommelser om Sveriges 
långsiktiga försvars- och säkerhetspolitik. Försvarsberedningen utses av försvarsministern och består av riksdagsledamöter från 
samtliga åtta partier i riksdagen, ett antal sakkunniga och experter samt ett sekretariat”.

Foto: Mikael Kiesbye/Försvarsdepartementet
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– Järnkupolen är en av våra 
största framgångar under sena-
re år, säger major Arye Shalicar. 
Det fi nns inget annat luftvärn i 
världen som kan mäta sig med 
den effektivitet som detta sys-
tem har uppvisat.

Historien bakom Järnkupolen 
går tillbaka till Andra Libanon-
kriget 2006. Under ungefär en 
månad sköt Hizbollah in cir-
ka 4000 raketer över norra Is-
rael och dessa attacker kräv-
de 44 civilpersoners liv samt 
fi ck en kvarts miljon israeler 
att tillfälligt fl y söderut, medan 
den kvarvarande befolkningen, 
på ungefär en miljon, mesta-
dels befann sig i skyddsrum-
men. Sedan år 2000 har också 
terrorister i Gazaremsan skju-
tit tusentals och åter tusentals 
missiler och granater mot söd-
ra Israel.
– För att stoppa dessa kort- 
och medeldistansraketer mot 
befolkningen i både norra och 
södra Israel, fattades beslut om 
att utveckla ett nytt slags luft-
värn, förklarar Shalicar.
 Femton olika förslag gran-
skades och till slut valdes fö-

Elliot Turvall:

JÄRNKUPOLEN
– Israels högeffektiva 
robotsköld
Under operation ”Försvarskolonn” i slutet av förra året 
utsattes det israeliska luftvärnet ”Järnkupolen” för sitt 
första riktigt stora prov, då fl er än 1500 raketer och 
granater sköts in mot Israel under de åtta dagar långa 
stridigheterna. Resultatet var häpnadsväckande – närmare 
90 procent av projektilerna på väg mot befolkade områden 
oskadliggjordes högt upp i luften.

retaget Rafaels alternativ, kall-
lat ”Järnkupolen”, som började 
utvecklas 2007. I juli 2009, allt-
så endast två år senare, genom-
fördes de första framgångsri-
ka testerna, där man lyckades 
skjuta ned en raket som skulle 
likna de missiler som skjuts in 
över Israels gränser.
 Efter ytterligare utveckling 
placerades de första batterierna 
av Järnkupolen ut i södra Is-
rael under våren 2011 fångade 
systemet upp en inkomman-
de Grad-raket från Gazarem-
san. Den förstördes innan den 
kunde skada någon på mar-
ken. Under det kommande året 
blev Järnkupolen mer och mer 
effektiv och lyckades förinta 
fl era hundra palestinska raketer 
och granater, innan de hann slå 
ned i orter i södra Israel.
 Operation ”Försvarsko-
lonn”, i slutet av 2012, blev 
emellertid systemets riktiga 
eldprov, då Israel utsattes för 
massiv raketbeskjutning mot 
fl era platser i södra och centrala 
Israel på en och samma gång.
 När operationen samman-
fattades, visade det sig att Järn-
kupolen lyckats stoppa nästan 

90 procent av alla projektiler 
som var på väg mot israelis-
ka befolkningscentra – ett helt 
enastående resultat utan mot-
stycke från något luftvärn i nå-
gon annan del av världen.

Järnkupolen, som kan tillintet-
göra inkommande projektiler 
avfyrade på mellan 4 och 70 ki-
lometers avstånd, består av tre 
huvuddelar: en radar, en kon-
trollstation och upp till tre av-
fyrningsramper. Så fort den av-
ancerade radarn snappat upp att 
en raket eller granat avfyrats, 
förs alla uppgifter om läge, rikt-
ning, med mera över till kon-
trollstationen. Där analyseras 
dessa data, med hjälp av kom-
plicerade algoritmer, och inom 
någon sekund har datorn räknat 
ut exakt var den inkommande 
projektilen kommer att slå ned.
 Om nedslagsplatsen beräk-
nas vara på landsbygden eller i 
havet, görs ingenting. Man lå-
ter helt enkelt missilen slå ned 
där. Om missilen däremot är på 
väg mot ett bebott område el-
ler någon viktig infrastruktur, 
avfyras en Tamir-raket ögon-
blickligen. Denna antimissil 
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Ett effektivt luftförsvarssystem 
som skapar trygghet för Israels 
medborgare.

skjuts iväg nästan lodrätt och 
leds sedan, med hjälp av av-
ancerad elektrooptik och fl era 
styrfenor, mot sitt mål. När den 
är i närheten av den inkom-
mande projektilen och ovan-
för obebott område, exploderar 
dess stridsspets och oskadlig-
gör den fi entliga missilen och 
skyddar således befolkningen 
på marken.
 Järnkupolen är ett mobilt 
system, som kan monteras ned 
eller upp på en timme, och det 
fungerar utmärkt dygnet runt 
och i alla väder. Varje avfyr-
ningsramp kan skjuta iväg up-
pemot tjugo stycken tre meter 
långa Tamir-raketer samtidigt 
och på detta sätt oskadliggöra 
skurar av inkommande projek-
tiler. Ett Järnkupolbatteri kan 
härigenom skydda en medel-
stor stad.
– Vår förhoppning är att Järn-
kupolen, tillsammans med ra-
ketlarmet och skyddsrum, ska 
få civilbefolkningen att känna 
sig lite tryggare, avslutar Shali-
car.

Tack vare all positiv uppmärk-
samhet som Järnkupolen fått 
under den senaste tiden, har fl e-

ra andra länder visat intresse för 
att köpa luftvärnet. Det gäller 
framför allt Sydkorea, som vill 
skydda sig mot raketangrepp 
från grannen i norr, men även 
USA och europeiska Nato-
länder, som tror att Järnkupo-
len kan skydda deras trupper i 
främst Afghanistan och Irak.

Elliot Turvall är frilansjournalist.
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Den säkerhetspolitiska debat-
ten i såväl Sverige som Finland 
har de senaste tiderna varit in-
tensiv. Debatten har också be-
rört möjligheterna att fördjupa 
samarbetet mellan Sverige och 
Finland som ju är etablerat, i 
såväl krishanteringsoperationer 
som övrig militär verksamhet. 
Det nordiska försvarssamarbe-
tet noterades även i den fi nska 
säkerhets- och försvarspolitiska 
redogörelsen (även kallad ”Vit-
boken”) som regeringen läm-
nade över till riksdagen den 
2012-12-21.

Bakgrund
Förfarandet med säkerhetspo-
litiska redogörelser inleddes år 
1997. I stort följde man den 
svenska modellen av försvars-
beslut. Redogörelsen omfatta-
de förutom en omvärldsana-
lys även utformningen och ut-
vecklingen av Finlands försvar. 
Den första vitboken följdes av 
liknande åren 2001, 2004 och 
2008. Till skillnad från tidigare 
vitböcker var 2012 års redogö-
relse inte förknippad med li-
kande förväntningar, då de sto-
ra besluten om utvecklandet 
av Finlands försvarsmakt redan 
beslutits tidigare. I samband 
med den nuvarande blockö-
verskridande regeringens pro-
gram i juni 2011 gavs ett man-
dat till en försvarsmaktsreform 
samtidigt som man slog fast en 
10 % nedskärning av försvars-
budgeten.
 Som en följd lanserades den 
fi nska försvarsmaktsreformen 
redan i februari 2012, med-
an vitboken ännu förbereddes. 
Förfarandet, att först fatta be-
slut om en reform och skriva 

redogörelsen efteråt, väckte de-
batt, men motiverades av beho-
vet att snabbt vidta behövliga 
reformåtgärder för att kunna 
verkställa de beslutna nedskär-
ningarna kontrollerat inom ut-
satt tid före år 2015. Försvars-
maktsreformen återges visser-
ligen i redogörelsen, men mer 
som ett faktum, inte som en 
ny inriktning. Av denna orsak 
ställdes inga stora förväntning-
ar på några raffl ande nyheter, 
även om olika experter eller 
”kremlologer” genom lusläs-
ning har försökt hitta nya ny-
anser i texten, hittills med rätt 
klent resultat. Även president 
Niinistö konstaterade att en sä-
kerhetspolitisk redogörelse in-
te bör vara någon spännande 
agentroman med ett överras-
kande slut, utan vara en bekräf-
telse för en långsiktig linje.

Grundvärden
Redogörelsen består av två 
helheter. Dels en beskrivning 
av den säkerhetspolitiska om-
världen, med skilda kapitel för 
den globala utvecklingen, för 
den europeiska utveckling-
en och för utvecklingen i Fin-
lands närområde (Arktis, Nor-
den, Baltikum och Ryssland). 
Den andra helheten består av 
en beskrivning av Finlands sä-
kerhets- och försvarspolitiska 
linje, inklusive utvecklandet av 
det fi nska försvaret.
 Utgångspunkten för den 
säkerhets- och försvarspolitis-
ka linjen innehåller inte några 
överraskningar: ”Finlands sä-
kerhet bygger på goda bilatera-
la relationer, ett starkt infl ytan-
de i EU och på ett omfattan-
de samarbete med andra stater 

Anders Gardberg:

Finlands Vitbok 
2012
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och internationella aktörer”. 
Vidare nämner redogörelsen 
att sannolikheten för att mili-
tära maktmedel skulle använ-
das mot Finland är liten, men 
att det inte helt kan uteslutas. 
Finland sörjer också framöver 
för sitt eget försvar genom ett 
rikstäckande territoriellt för-
svarssystem.

Norden, EU och Försvarsmakten
Det nordiska försvarssamarbe-
tet lyfts fram i redogörelsen. 
Bland annat återges Stolten-
berg-rapportens 13 potentiel-
la samarbetspunkter. Genom 
samarbetet inom Nordefco ef-
tersträvas operativt, tekniskt 
och materiellt samarbete som 
kompletterar det kapacitets-
samarbete som genomförs i 
EU och Nato. Övriga fakto-
rer som nämns är bland an-
nat EU:s solidaritetsklausul, 
tryggandet av samhällets vitala 
funktioner samt försörjnings-
beredskapen. Även de nya cy-
berhoten och behovet att möta 
dessa betonas. Det kan ju näm-
nas att regeringen publicera-
de en Cyberstrategi i januari 
2013, dvs några veckor efter 
redogörelsen.
 Utvecklingen av det fi n-
ska försvaret följer de riktlin-
jer som slogs fast i lanseringen 
av försvarsmaktsreformen. För-
svarets grundpelare består, dvs. 
allmän värnplikt, ett territo-
riellt försvars som täcker hela 
landet samt militär alliansfrihet. 
Målsättningen är att upprätt-
hålla en trovärdig försvarsför-
måga som skall utgöra en fö-
rebyggande tröskel för bruk av 
eller hot om bruk av militära 
maktmedel. Vid ett anfall skall 
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Överste Anders Gardberg, 
här i sitt rätta element som 
chef för Nylands Brigad.

Foto: Poppe Taucher
Kustjägare stormar iland från 
landstigningsbåtar.

anfallet avvärjas och de funk-
tioner som är vitala för samhäl-
let skyddas.
 Genom nedläggningen av 
sex garnisoner (två fl ygbaser, 
tre armégarnisoner och en 
kustartillerigarnison) under 
åren 2013-14 kan man kon-
centrera utbildningen till ett 
optimalt antal garnisoner och 
därmed även öka antalet utbil-
dare per värnpliktig. På basen 
av befolkningsstatistiken skul-
le försvarsmakten utan ned-
läggningar ha haft 3 000 över-
skottsplatser år 2015 och 4 500 
platser år 2018. Försvarsmak-
tens personal minskas med 
över 2 300 årsverken, från nu-
varande 14 500 till 12 300 på 
tre år.

Värnplikten utvecklas
Målsättningen för reformen är 
att säkerställa att den allmänna 
värnplikten kan behållas och 
vidareutvecklas. Det nuvarande 
trupproduktionssystemet med 
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inryckning två gånger om året, 
i januari och i juli bibehålls, ef-
tersom det är ett kostnadsef-
fektivt sätt att producera krigs-
dugliga trupper till reserven. 
Beväringstjänsten förkortas 
med 15 dygn från början av år 
2013, främst av praktiska skäl. 
Därmed hemförlovas de krigs-
tida trupperna i fortsättningen 
före jul och midsommar, vil-
ket ger en väl behövlig paus 
för utbildarna. Tjänstgörings-
tiderna kommer att vara 165 
dygn för manskap, 255 dygn 
för specialister och 347 dygn 
för chefer och chaufförer. 
Detta möjliggör fort-
farande ett roterande 
system där krigstida 
plutoner och kom-
panier kan samöva 
i tre-fyra månader 
i samma krigstida 
sammansättning. 
Det har borgat för 
goda utbildningsre-
sultat och garanterat 

att de krigstida trupperna är 
samövade. Detta ger effekt i ef-
terföljande repetitionsövningar 
och krigsförbandsövningar.
 Vi kan oblygt erkänna, att 
en del av trupproduktionssys-
temet är kopierat av det svens-
ka försvaret på 1990-talet. 
Alla jämförelser, i alla fall ur 
fi nsk synvinkel, visar att all-
män värnplikt är en kostnads-
effektiv lösning. I den nya re-
formen skall man ytterligare se 
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över och säkerställa bevärings-
tjänstens samhälleliga relevans 
och säkerställa möjligheten att 
individuellt dra nytta av den. 
En övergång till selektiv värn-
plikt är inte aktuell, eftersom 
alla exempel från övriga länder, 
inklusive Sverige, har visat att 
det på sikt leder till en avveck-
ling av värnplikten. Man avser 
även i fortsättningen att utbil-
da ca 70-80 % av den manliga 
årsklassen, vilket möjliggör en 
rotationstid på 8-12 år för de 
operativa trupperna.

Ledningsreform och volym
En stor förändring görs även i 
den militära ledningsstruktu-
ren. De regionala militärlänen 
avvecklas och truppförbanden 
underställas direkt under för-
svarsgrensstaberna. Samtidigt 
ökar förbandens regionala upp-
gifter. Därmed kommer det re-
gionala ledningssystemet att ha 
rätt stora likheter med det som 
införs i Sverige från år 2013. 
I framtiden kommer t.ex. för-
bandscheferna i I 19 i Boden 
och Jägarbrigaden i Sodanky-
lä eller Livgardet i Kungsäng-
en och Gardesjägarregementet 
i Helsingfors att ha liknande 

uppgifter och ansvar. Det torde 
även borga för ett gott regio-
nalt samarbete i framtiden.
 I slutkonstellationen år 2015 
har armén åtta, marinen fyra 
och fl ygvapnet fyra truppför-
band. I samband med reformen 
kommer man att minska den 
krigstida organisationen från 
350 000 till cirka 230 000 sol-
dater. Även om nedskärningen 
har kritiserats av oppositionen 
och av reservistorganisationer-
na, är denna styrka fortfarande 
en av de större i Europa.

Ekonomi och riksdagsdebatt
I vitboken tog regeringen inte 
ställning till försvarsmaktens fi -
nansiering efter år 2015. Orsa-
ken sades vara det osäkra fi nan-
siella världsläget. Regeringen 
uppgav också att den inte kan 
binda nästa regering. Frågan 
skjuts alltså på framtiden till 
efter riksdagsvalet våren 2015. 
I redogörelsen fi nns dock för-
svarsförvaltningens beräkning 
inskriven. Enligt beräkningen 
förutsätts det utöver indexför-
höjningarna ett tillskott på 50 
miljoner euro år 2016 och en 
årlig höjning på 150 miljoner 
euro från åren 2017 och framåt, 

för att vidmakthålla den orga-
nisation som skall vara intagen 
år 2015. I samband med publi-
ceringen av vitboken betona-
de både försvarsminister Carl 
Haglund och försvarsmaktens 
kommendör general Ari Pu-
heloinen vikten av att försvars-
budgeten höjs från år 2016. Bå-
de ministern och kommendö-
ren uttryckte sin oro för att den 
långsiktiga fi nansieringen står 
på osäker grund.
 Riksdagsdebatten i plenum 
fördes den 2013-02-06. Den 
livliga debatten fördes främst 
mellan regering och opposition, 
där utmaningarna i den långsik-
tiga fi nansieringen kom att stå i 
centrum, vid sidan av det nästan 
traditionella ämnet rörande en 
internationell organisation, vars 
namn förkortas med fyra bok-
stäver. I nästa skede behandlas 
redogörelsen i utskotten. Ut-
skotten kan ge förslag till re-
kommendationer som behand-
las i plenum. Själva redogörelsen 
kommer dock inte att bli före-
mål för omröstning, utan är nu i 
sin slutgiltiga form.

Anders Gardberg är överste och 
Finlands försvarsattaché i Sverige.
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Kustjägargrupp i samband med ordergivning.
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I Asien är det mesta stort. I Asi-
en, vår största världsdel med 
60% av jordens befolkning, fi n-
ner vi världens mest dynamis-
ka ekonomier och en enorm 
framtidspotential. Skillnaderna 
mellan olika regioner och län-
der är dock stora. Stora är också 
utmaningarna där transforma-
tionen från jordbruks- till in-
dustrisamhällen och en snabb 
urbanisering kräver gigantiska 
resurser och infrastrukturel-
la investeringar. Priset för ut-
vecklingen är en vittomfattan-
de miljöförstöring och vatten-
brist som i sin tur förvärras av 
befolkningstrycket och klimat-
förändringar. Fattigdomen är 
fortfarande utbredd i framfö-
rallt Syd- och Sydostasien där 
instabilitet och brutalt våld är 
vardag för många. Centralasien 
är en potentiell krutdurk. Kraf-
tigt växande sociala klyftor och 
orättvisor är ett generellt pro-
blem i hela Asien.

Utmaningar och ljusglimtar
Samtidigt som det ekonomiska 
utbytet är stort och ökande är 
nationalism en i många stycken 
lika stor kraft, vilken tillsam-
mans med historiska skiljaktig-
heter och en djupt rotad miss-
tro länderna emellan lett till en 
militär upprustning, inte bara 
i Kina. Japans fl otta är exem-
pelvis idag med undantag av 
atomubåtar dubbelt så stor som 
Storbritanniens. Då struktu-
rerna för multinationellt säker-
hetssamarbete är svaga och för-
utsättningarna för långtgående 
integration fortfarande är be-
gränsade präglas säkerhetspo-
litiken av maktbalanstänkande 
och maktspråk. Dock ger var-
je djupare analys av säkerhets-

problemens karaktär vid han-
den att det är interna problem 
sprungna ur sociala ojämlikhe-
ter, korruption, maktmissbruk 
samt diskriminering av alle-
handa sort i kombination med 
naturkatastrofer och transna-
tionella problem som illegal in-
vandring, organiserad brottslig-
het och terrorism som utgör 
respektive styres verkliga ut-
maningar.
 Längtan efter ett bättre liv 
och personligt infl ytande över 
den egna situationen i länder 
styrda av små eliter fortsätter 
att vara en betydande kraft. Ta-
lande är när frontstaten Sydko-
rea, som rest sig ur Koreakri-
gets ruiner, lämnat diktaturens 
ok bakom sig och genomgått 
en enastående ekonomisk ut-
veckling, gick till val före jul så 
handlade valrörelsen om väl-
färdsfrågor och inte om Nord-
korea. Parallellt med nationa-
lism och maktspråk ser vi ock-
så stor politisk pragmatism och 
ett starkt gemensamt intresse 
av stabilitet och fria handelsvä-
gar (40 % av världshandeln och 
80 % av Kinas, 90 % av Sydko-
reas och 100 % av Japans olje-
import passerar Sydostasien).

Vad betyder det för oss?
Är dessa storheter viktiga för 
Sverige? Så gott som alla ana-
lyser behandlande framtids-
utveckling ger vid handen en 
maktförskjutning ekonomiskt 
men även politiskt och militärt 
till Asien. Asiatiska aktörer tar 
redan idag allt större utrym-
me i både den globala ekono-
min och världspolitiken medan 
USA:s unipolära stund går mot 
sin ände.
 Detta återspeglas också av 

USA:s omdiskuterade fokus-
skifte till Asien. USA:s Natio-
nal Intelligence Councils 2030 
Report on Global Futures ”Al-
ternative Worlds” varnar för en 
ökad konfl iktrisk trots åter-
hållande faktorer, tillsammans 
med den ödmjuka bedöm-
ningen att USA 2030 kommer 
att vara mindre benäget eller 
kapabelt att vara global säker-
hetsleverantör. Samtidigt som 
världen kommer att vara min-
dre stabil kommer konkurren-
sen om viktiga naturresurser 
att öka. Analysen säger också 
att ett konfl iktdrabbat Östasien 
får avgörande konsekvenser för 
världsekonomin, i vilken Sve-
rige ingår.

Två giganter
Hur kommer då Asiens framtida 
strategiska karta att se ut? Uti-
från en statscentrerad betrak-
telse har Kina och Indien tyd-
ligt framträdande platser. Indien 
har trots alla sina interna pro-
blem en potential som regional 
stormakt i kraft av sin befolk-
ningsstorlek samt ökande eko-
nomiska och militära styrka. In-
dien ligger dock långt efter Ki-
na i sin utveckling, och en frag-
menterad men framförallt lokalt 
orienterad politik hämmar age-
randet som internationell aktör. 
Trots stormaktsdrömmar kom-
mer Indien sannolikt ha fokus 
på intern utveckling och stabili-
tet i sitt omedelbara närområde. 
Intressant är att antalet gemen-
samma intressen med Kina ökar 
trots ett strategiskt konkurrens-
förhållande.
 Kina däremot har med 
Deng Xiaopings reformer inte 
bara blivit världens andra eko-
nomi utan också åstadkommit 

Joachim Isacsson:

Asiens 
strategiska karta
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historiens största fattigdoms-
reducering, där mer än en halv 
miljard människor lämnat fat-
tigdomen bakom sig. Samma 
reformer har skapat grunden 
för en global stormakt med en 
militär förmåga som idag är be-
tydande men framförallt snabbt 
växande. En ständigt återkom-
mande fråga är därför vad Kina 
är om två till tre decennier. Ty-
värr är det en fråga som ingen 
idag med säkerhet kan besva-
ra. Oavsett om ”Maodynastin” 
överlever och fortsätter växa i 
styrka eller faller är det scena-
rier med omfattande globala 
följdverkningar.

Kina
I kinesisk tradition styr härs-
karen med himmelens man-
dat, där ensamrätten att härska 
grundar sig på dygd och för-
måga. Varje gång en kinesisk 
dynasti gått mot sin upplösning 
har det skett med våld och ka-
os som följd, en viktig faktor 
i det kinesiska medvetandet. 
Det kinesiska kommunistpar-
tiet styr idag med stor legitimi-
tet och utan reell opposition. 
Detta är dock inte för evigt 
givet. Demografi , miljö, vat-
ten och ekonomisk stagnation 

är kända formidabla utmaning-
ar, men samtidigt hanterbara. 
Det största hotet mot kom-
munistpartiet handlar förmod-
ligen mer om dygd, nämligen 
bristande föregångsmannaskap 
– girighet och korruption, in-
om partiets ledning i kombina-
tion med den snabbt ökande 
välståndsklyftan. Hur det kine-
siska ledarskapet lyckas hantera 
en större ekonomisk kris, vil-
ket många anser är en tidsfråga, 
kommer att vara en avgörande 
milstolpe i Asiens och världens 
utveckling.
 Den nya kinesiska ledning-
en, där alla vuxit upp i Dengs 
reformanda och är välutbilda-
de med erfarenheter som kom-
pletterar varandra, är medvet-
na om problemen. Xi som är 
betydligt mer folklig och ka-
rismatisk än Hu sitter på en 
starkare maktbas. Strategier för 
hur Kina skall föras vidare mot 
ett välståndssamhälle fi nns re-
dan. Problemet är att få den 
gigantiska styrelseapparaten att 
förstå, acceptera och verkställa 
dessa strategier. En reell utma-
ning är också det faktum att 
hanteringen av problemen lik-
som som en fortsatt militär för-
mågeutveckling kräver innova-

tionskraft byggd på kreativitet 
och kritiskt tänkande.
 Även om statusen som stor-
makt och betydelsen av na-
tionell prestige inte ska un-
derskattas förblir intern stabi-
litet även detta ledarskaps hög-
sta prioritet. Förutom en hård 
intern kontroll, innebär det att 
fortsatt ekonomisk tillväxt och 
välståndsspridning utgör främ-
sta nationella intressen. Dessa 
intressen kräver stabilitet och 
en fungerande världshandel, 
bl.a. med USA. Tillgången till 
strategiska resurser, framförallt 
energi, är av avgörande bety-
delse för den fortsatta tillväxten 
vilket lett till att Kina idag ut-
vecklar militär förmåga för att 
skydda sina intressen även glo-
balt. Ett militärt starkare och 
samtidigt resursberoende Asi-
en kommer förmodligen också 
vara mer militärt aktivt i tryg-
gandet av strategiska fl öden. 
Kina och Indien kommer att 
ha dominerande positioner i 
FN:s fredsbevarande verksam-
het men även tillsammans med 
andra asiatiska länder utgöra 
viktiga aktörer i koalitioner där 
USA, Australien och kanske 
några europeiska länder ingår 
för att skapa stabilitet i kritis-

Relationerna mellan USA och
Kina är av största världspolitiska betydelse. 
Här inspekterar USA:s förre försvarsminister ett 
hederskompani i Beijing i januari 2011 tillsammans 
med sin kinesiske kollega general Liang Guanglie. Foto: Us Air Force Photo by Master Sgt. Jerry Morrison
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ka försörjningsområden. Un-
der tiden kommer stora asiatis-
ka företag med egna säkerhets-
resurser operera på alla ställen i 
världen där eftertraktade resur-
ser fi nns för lönsam utvinning, 
inte minst i Arktis. Kina saknar 
dock västerlandets månghund-
raåriga erövringstradition och 
söker snarare infl ytande med 
ekonomiska medel, om än för-
stärkt med övertygande mili-
tärmakt.

Andra aktörer
Ytterligare några områden på 
den strategiska kartan förtjä-
nar att vidare beaktas. Integra-
tionen mellan Kina och Tai-
wan löper vidare steg för steg 
i skuggan av Kinas växande 
styrka. Konsekvenserna av en 
återförening är intressanta. En 
ännu intressantare fråga är hur 
relationerna långsiktigt utveck-
las i Nordöstasien, Asiens kraft-
centrum både ekonomiskt och 
militärt (Kina, Japan och Syd-
korea utgör tre av världens 
största ekonomier och militär-
makter). Risken för krig mel-
lan Japan och Kina är begrän-
sad genom USA:s närvaro och 
de militära styrkeförhållandena 
generellt men framförallt där-
för att det ekonomiska öm-
sesidiga beroendet är mycket 
omfattande. Även om natio-
nalism och Senkaku/Diayouö-
arna fortsätter att vara politiska 
utmaningar fi nns en omfattan-
de samarbetspotential.
 Utvecklingen på Korea-
halvön förblir därför den vikti-
gaste faktorn för hur den stra-
tegiska kartan formar sig i den 
här delen av världen. Hur länge 
den nuvarande nordkoreanska 
regimen kan hålla sig kvar vid 
makten är svårt att avgöra, och 
dess strategi för regimöverlev-
nad kommer fortsätt att pro-
ducera spänningar. I Kina änd-
ras gradvis synen på Nordkorea 
samtidigt som relationen med 
Sydkorea blir allt viktigare. Ki-
nas syn på en återförening be-
stäms dock i första hand av dess 
relation med USA och bedöm-
ningen av de geopolitiska kon-
sekvenserna. Återföreningen är 

samtidigt ett historiskt impe-
rativ och en fråga om när men 
framförallt hur. Det är också en 
fråga som återigen berör hela 
världssamfundet och en som 
kan komma att beröra Sverige 
som möjlig truppbidragande 
nation i en FN-sanktionerad 
stabiliseringsinsats.
 Gränstvisterna i Sydkine-
siska sjön handlar i första hand 
om fi ske och energitillgångar 
och för Kina i första hand om 
betydelsen som vitalt marint 
operationsområde i försvaret 
av kärnlandet. Till detta kom-
mer en god portion asiatisk 
nationell prestige. Kina kom-
mer kompromisslöst att fortsät-
ta hävda sina territoriella krav 
med nödvändiga maktmedel 
vilket fortsatt kommer att leda 
till en ökad efterfrågan på ame-
rikansk närvaro. Att USA, eller 
någon annan, skulle gå i krig 
mot Kina för öar i Sydkinesiska 
sjön är dock inte troligt. Ris-
ken för våldsamma incidenter 
är därför hög medan Kina ge-
nom sin utökade närvaro söker 
skapa ett fait accompli.

Ett instabilt Sydasien
Sydasien fortsätter att vara den 
mest instabila delen av Asien. 
Trots Indiska hotuppfattning-
ar förblir risken för krig med 
Kina liten. Risken för ett full-
skaligt krig mellan kärnvapen-
makterna Indien och Pakistan 
är också av naturliga skäl be-
gränsad. Det största framtida 
säkerhetsproblemet i regionen 
utgörs istället av en pakistansk 
statskollaps eller ett utvidgat 
inbördeskrig som följd av en 
fortsatt ekonomisk nedgång. 
Instabiliteten i Pakistan spil-
ler redan idag över till grann-
länderna och utgör ett mycket 
hotfullt scenario.
 Även om västmakternas in-
tervention i Afghanistan är en 
parantes i landets historia bröts 
talibanernas skräckvälde under 
den parentesen och vad som 
kommer härnäst kommer att 
bli något annat, om inte fred. 
Landets öde ligger mångt och 
mycket i de regionala aktörer-
nas händer: Iran, Indien, Pakis-

tan, Kina och Ryssland. Lång-
siktig stabilitet i Afghanistan 
och Pakistan kan dock endast 
åstadkommas om relationen 
mellan Pakistan och Indien, 
men även de andra aktörer-
na, normaliseras och därmed 
möjliggör handel och ekono-
misk tillväxt vilket i kombina-
tion med utbildningssatsningar 
skulle marginalisera extremis-
ter och undanröja fl era hinder 
för utveckling.

Ryssland och USA
En annan intressant framtidsre-
lation är den mellan Kina och 
Ryssland, där uppkomsten av 
nya spänningar är möjliga trots 
ömsesidiga strategiska behov. 
Ryssland har en problemfylld 
framtidsutveckling, och Kinas 
växande styrka skrämmer re-
dan idag ett xenofobiskt Ryss-
land, som i sin tur är den sista 
imperialistmakten som fortfa-
rande besitter tidigare kinesiskt 
territorium. Ryssland ökar sin 
militära närvaro i ryska fjärran 
östern och dess taktiska kärn-
vapen är främst riktade mot 
det militärt starkare Kina. Vi 
ser också en ökande intresse-
konfl ikt i det traditionella rys-
ka intresseområdet Centralasi-
en, men även ryska närmanden 
mot Japan, insteg i Nordko-
rea och militärt samarbete med 
Vietnam. Relationen kommer 
i mångt och mycket att styras 
av de båda ländernas strategiska 
situation i övrigt och får även 
påverkan för Rysslands hand-
lingsfrihet i Europa.
 Sist men inte minst har vi 
USA:s roll. Östasien och Stil-
lahavsområdet har alltid va-
rit av strategisk betydelse för 
USA. Under ett tal till kadet-
ter maj 2012 sade USA:s för-
svarsminister Panetta: “Ameri-
ca is a maritime nation, and we 
are returning to our maritime 
roots”. “One of the key pro-
jects that your generation will 
have to face is sustaining and 
enhancing American strength 
across the great maritime regi-
on of the Asia-Pacifi c.”
 USA:s nuvarande Asienpo-
litik har dock en reaktiv prä-
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gel, och det är oklart hur och 
med vilka resurser det om-
talade militära fokusskiftet 
skall ske. Amerikanska fl ottan 
har redan en majoritet av si-
na stridsfartyg i tjänst i Stil-
lahavsområdet. I övrigt har li-
te förändrats. USA identifi erar 
ett antal viktiga säkerhetsut-
maningar i det här området, 
inte bara Kinas växande styr-
ka och risken för konfl ikter i 
regionen utan även ett antal 
icketraditionella hot. USA:s 
enorma skuldbörda och mins-
kade försvarsanslag begränsar 
möjligheten att förverkliga de 
doktriner som tagits fram för 
att möta Kinas växande för-
måga att påverka amerikanska 
militära operationer i sitt när-
område och samtidigt upprätt-
hålla en trovärdig närvaro. Va-
let mellan enstaka extremdyra 
teknikplattformar för den svå-
raste konfl ikten och plattfor-
mar i större antal för att uthål-
ligt skydda USA:s globala in-
tressen är långt i från enkelt.
 Ett annat problem för USA 
är att balansera stärkandet av 
allianser och nya partnerskap 
mot relationen med Kina. En 
av vår tids största utmaningar 
är för USA och Kina att söka 
undvika ett nytt kalla krigs-
förhållande och i stället lösa ge-
mensamma säkerhetsproblem i 
samverkan. Det ömsesidiga be-
roendet och ländernas många 
gemensamma intressen gör re-
lationen mellan USA och Kina 
till en av vår tids viktigaste.
 USA:s traditionellt nära re-
lation till Europa kommer med 
all sannolikhet att bestå. Den 
stödpersonal och få stridskraf-
ter USA lämnar kvar i Euro-
pa är exempelvis fortfarande 
större än hela den tyska armén. 
Problemet för Europa är inte 
USA:s fokusskifte utan det eg-
na ointresset för säkerhet och 
att man kunnat åka snålskjuts 
på amerikansk förmåga under 
alldeles för lång tid. I Asien 
fortsätter allt att vara stort även 
för Sverige.

Joachim Isacsson är lärare i strategi 
vid Försvarshögskolan.

Stefan Ring och 
Tommy Jeppsson:

InförInför 
AlmedalenAlmedalen
Årets Almedalsvecka som ge-
nomförs under första veckan i 
juli sammanfaller med att det 
händer åtskilligt av betydelse 
inom politikområdet försvar. I 
maj lämnade försvarsberedning-
en sin omvärldsanalys som är 
ett underlag för ett nytt fl erår-
igt försvarsbeslut som regering-
en aviserat till 2015. Försvars-
makten har anmält att ytterli-
gare ekonomiska resurser be-
höver tillföras efter 2014 för att 
man ska kunna fullfölja 2009 års 
försvarsbeslut. Detta samman-
faller med ett ökat intresse för 
säkerhets- och försvarsfrågorna 
hos allmänheten, där debatten 
som följt efter ÖB:s uttalande 
kring det som populärt kom-
mit att benämnas ”enveckasför-
svaret” åter satt dessa frågor på 
samhällsagendan.
 Det är således ingen brist 
på ämnen som behöver en ge-
nomlysning, där avvägningen 
mellan nationellt försvar och 
expeditionär förmåga, priori-
teringar inom det militära för-
svaret, brister avseende civil 
krishanteringsförmåga samt al-
liansfrågan är exempel på cen-
trala framtidsfrågor.

Försvarspolitisk arena
Åtskilligt inom de ämnesområ-
den som lyfts fram ovan kommer 
att behandlas under Almedals-
veckan inom ramen för För-
svarspolitisk arena som är ett sam-
arbetsprojekt mellan Allmänna 
försvarsföreningen, Försvarsut-
bildarna och Kungl Krigsveten-
skapsakademien (KKrVA). Un-
der Almedalsveckan kommer 
att erbjudas ett program som 
återspeglar försvars- och säker-

hetsfrågornas såväl bredd som 
komplexitet. Som ett exempel 
på en viktig fråga som kom-
mer att seminariebehandlas är 
alliansproblematiken vilket äger 
rum onsdagen 3 juli.
 Försvarspolitisk arena un-
der Almedalsveckan kommer 
att vara upptakten till ett fort-
satt samarbete mellan Allmänna 
Försvarsföreningen, Försvarsut-
bildarna och KKrVA, där ambi-
tionen är att under 2013 -2015 
genomföra en i stort sett riks-
täckande seminarieserie inom 
ramen för ett projekt som getts 
namnet Försvarsforum. Temat för 
seminarieserien är ”Hur för-
svara Sverige?”. Under 2013/14 
är inriktningen att man ska be-
handla förutsättningarna inför 
försvarsbeslutet för att därefter 
under 2014/2015 ta upp frågan 
om hur ett svenskt försvar bör 
utformas.

Målsättningen är att:
• upplysa om säkerhetspoli-

Också i år bjuder 
Almedalsveckan 
ett brett utbud av 
seminarier inom 
området säkerhet 
och försvar.
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tiska utmaningar och alterna-
tiva vägval för svensk säkerhet 
och försvar
• åstadkomma en vital debatt 
rörande säkerhet och försvar 
genom fördjupning i olika frå-
gor som kan vara av värde inför 
försvarsbeslutet 2015.

Huvuddelen av seminarierna 
kommer att omfatta två hu-
vudblock, omfattande:
• säkerhetspolitisk utveckling
• det militära försvaret och de 
civila delarna i ett totalförsvars-
koncept
Några seminarier avses få en 
specialinriktning, exempel-
vis avseende teknisk utveck-
ling, samhällets sårbarhet och 
var frivilligheten behövs.

Ett folkbildningsprojekt
Försvarsforum ska bidra till att 
skapa ett ökat intresse för sä-
kerhets- och försvarsfrågorna 
inför riksdagsvalet 2014 och 
det efterföljande försvarsbeslu-

tet 2015. Projektets genomför-
ande kräver en bred uppslut-
ning på riksplanet liksom på 
lokal/regional nivå. Samarbetet 
mellan de arrangerande orga-
nisationerna är en grundförut-
sättning för att denna satsning 
ska lyckas.
 Seminarieser ien plane-
ras att genomföras på närma-
re trettio orter. Varje semina-
rium, som tidsmässigt kom-
mer att omfatta cirka två tim-
mar, är tänkt att vara uppdelat 
i två block. I det första sker 
en presentation av den säker-
hetspolitiska utvecklingen och 
en beskrivning av det militära 
och civila försvaret. I det andra 
blocket genomförs en debatt 
med särskilt inbjudna perso-
ner. Till debatten är det ange-
läget att politiker inbjuds att 
deltaga. Som nämnts planeras 
några seminarier få en särskild 
inriktning som exempelvis fri-
villighetens roll samt den tek-
nologiska utvecklingen.

Engagemang krävs
För att Försvarsforum ska kunna 
fullföljas på ett bra sätt spelar 
läns-och regionsavdelningar-
na inom Allmänna Försvarsför-
eningen och Försvarsutbildar-
na en helt central roll. En lo-
kal/regional anknytning är helt 
nödvändig för att få ett kraft-
fullt genomslag.
 Inom allmänna försvarsföre-
ningen och Försvarsutbildarna 
har information om projektet 
Försvarsforum tidigare spridits 
till de regionala avdelningar-
na. Gensvaret har genomgåen-
de varit positivt. Det är därför 
nu dags att övergå till ett kon-
kret verkställande.

Detaljinformation om försvars-
politisk arena återfi nns på nätet: 
http://www.forsvarspolitiskarena.
se/.

Stefan Ring är aff generalsekrete-
rare. Tommy Jeppsson är redaktör 
för vårt försvar.

a
lm

e
d

a
le

n

Foto: Region Gotland



36

vå
rt

 fö
rs

va
r 2

 ’1
3

Naturgasproduktionen i USA 
har ökat med uppåt 50% per år 
under fl era år och landet är nu 
världens största gasproducent 
och gott och väl självförsörjan-
de. Oljeproduktionen ökar nu 
i om möjligt än snabbare takt. 
I december 2012 var USA:s ol-
jeimport 40% lägre än samma 
månad ett år tidigare. Snart kan 
USA gå om Saudiarabien som 
världens största oljeproducent 
och enligt vilda prognoser ha 
en dubbelt så stor oljeproduk-
tion år 2020. Mest häpnads-
väckande är att USA av alla 
möjligen uppfyllde Kyoto-av-
talet förra året, därför att natur-
gas ersatt kol.
 Orsaken till denna drama-
tiska utveckling är smartare an-
vändning av tidigare kända ut-
vinningstekniker. Lagarna har 
också betydelse. Markägaren i 
USA har äganderätt till resur-
serna under jord, medan det i 
Europa är staten som äger en-
ergi- och mineralfyndigheterna.
 Det som kan bromsa den 
nya utvinningen är negativa ef-
fekter på miljön, särskilt oron 
för att grundvattnet förore-
nas. Debatten är livlig men ut-
vecklingen fortgår än så länge i 
oförminskad takt. Konventio-
nell oljeproduktion har ock-
så negativa miljöeffekter t ex 
i Mexikanska Gulfen och kol-
brytning anses värst.
 När Nordamerika blir själv-
försörjande på energi får det 
globala konsekvenser. Det åter-
står då bara två stora under-
skottsregioner i världen, dels 

Europa och dels Ostasien med 
de stora ekonomierna Kina, Ja-
pan, Sydkorea och Taiwan. Syd-
asien med Indien som domine-
rande land behöver också im-
portera energi men importen 
är än så länge jämförelsevis li-
ten. Gulfen (Arabiska eller Per-
siska viken, namnet är känsligt) 
behöver bara leverera sitt stora 
överskott till Europa och Asien.
 EU importerar drygt hälf-
ten av energiförbrukningen 
och Sverige ca en tredjedel. 
Nordsjön, Ryssland, Kaspiska 
området, Algeriet och Libyen 
är energileverantörerna i när-
området.
 Priset på naturgas har när-
mast kollapsat i Nordamerika. 
Vid vissa tillfällen förra året 
sjönk det till en femtedel av 
priset i Europa. I övriga värl-
den har kopplingen mellan 
gas- och oljepriset upphört 
med betydande prissänkningar 
som följd.
 Även oljepriset är på ned-
gång och det är i Nordamerika 
nu tjugo dollar lägre per fat än 
Nordsjöpriset. Detta trots olje-
embargo mot Iran, som är en 
av världens största oljeprodu-
center, och krig i Syrien, vil-
ket normalt skulle ha innebu-
rit en pristopp. Det fi nns de 
som spår att oljepriset sjunker 
lika lågt som det var vid se-
kelskiftet. Global trends, såle-
des USA:s strategiska framtids-
bedömningar, gissar på 44-68 
dollar per fat, en halvering mot 
idag.
 För USA:s ekonomi kan 

Göran Lennmarker:

Strategiska 
råvaror som 
säkerhets faktor

vinsten bli två procent högre 
BNP genom kraftigt minskad 
import och lägre energipriser.
 Den stora förändringen 
kommer då andra länder följer 
USA:s exempel. Kina beräknas 
ha världens största gasreserver 
och skulle kunna minska sitt 
importberoende högst väsent-
ligt, även om vattentillgången i 
Kina är en begränsande faktor 
för den nya tekniken. Även i 
Europa fi nns be-
tydande potenti-
al.

Strategiska
konsekvenser
Strategiskt är 
USA och im-
portländerna i 
Europa och Asi-
en vinnare med-
an exportländer 
som Ryssland, 
Iran och andra 
Gulf-länder för-
svagas. I Ryssland 
svarade gasen för 
ca 10% och ol-
jan för ca 40% 
av statsintäkter-
na innan priset 
började sjunka. 
Rejäla prissänk-
ningar kan få be-
tydande budget-
konsekvenser bå-
de direkt genom 
fallande statsin-
täkter och indi-
rekt genom en 
lägre tillväxttakt i 
ekonomin.
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 EU som stor energiimpor-
tör gynnas av prissänkningarna. 
Det är dock oklart om vi får se 
en ökad egenproduktion i Eu-
ropa.
 Om Kina blir mer självför-
sörjande på energi kan känslan 
av utsatthet minska. Det är i 
alla fall amerikanska förhopp-
ningar som tar sig uttryck i en 
vilja att stödja Kina i strävan att 
öka sin egen energiutvinning. 
De tendenser till gammalt ko-
lonialt beteende som ligger i 
strävan att med politiska medel 
säkra energiförsörjningen blir 
inte längre intressant. Varför 
lägga politisk kraft och peng-
ar på att få infl ytande över ol-
jekällor när det fi nns överskott 
och priset är lågt.
 Indien och andra energi-
importerande u-länder gynnas 
dubbelt genom bättre handels-
balans och möjlighet att av-
veckla betungande energisub-
ventioner, statsutgifter som 
bättre kan användas för utbild-
ning och hälsovård.

 En effekt vi redan ser är att 
det blir möjligt med sanktioner 
även mot stora energiexportö-
rer. Sanktionerna mot Iran ha-
de förmodligen inte varit möj-
liga om priset rusat i höjden 
mot 150 dollar per fat som det 
gjorde sommaren 2008.
 Sänkta priser på olja och 
gas innebär ett stopp för ex-
ploateringen av nya och dyra 
fyndigheter som t ex i Ark-
tis och Norra Ishavet. Någon 
kapplöpning om resurserna där 
kommer knappast att ske in-
om överblickbar tid. Sjövägar-
na däremot kommer att öka 
intresset för regionen.
 Vapenexporten kommer 
sannolikt att minska, vilket vi 
redan ser en viss tendens till. 
Oljeexportörer är ofta stora va-
penimportörer. Gulf-länderna 
inkl Iran, Algeriet, Angola och 
Venezuela är de största i den 
kategorin. Största vapenleve-
rantör är ofta Ryssland, med 
undantag av västra Gulf-stater-
na som importerar från Väst.

 Oljetransporterna över oce-
anerna minskar i omfattning 
när Nordamerika blir självför-
sörjande och USA:s import 
från Mellanöstern kan upphö-
ra. Kommer då USA att prio-
ritera sin dominerande marina 
närvaro i regionen. Mycket ty-
der på detta eftersom engage-
manget för Israel är starkt och 
Iran inte kommer att tillåtas 
stoppa fl ödet från Gulfen.
 Världsmarknaden på energi 
kan komma att fungera bättre 
när fl er länder blir självförsör-
jande, exportländernas domi-
nans avtar och OPEC försva-
gas.
 Sammantaget är det posi-
tivt att energi blir mer tillgäng-
ligt och att energisäkerheten 
ökar. Det minskar åtminsto-
ne en källa till spänningar och 
konfl ikter.

Global uppvärmning
Den globala uppvärmningen 
är också ett stort säkerhetspo-
litiskt hot.
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Olof Santesson:

Vi fick inte 
veta om 
Afghanistan
Utan nationell debatt har vi va-
rit ett dussin år i Afghanistan. 
Om hur vi kom med, och vil-
ka överväganden som gjordes/
kunde ha gjorts, har Wilhelm 
Agrell inte så mycket att säga i 
sin nya bok, Ett krig här och nu. 
Desto mer och utförligare be-
skriver han vad som har hänt 
med den svenska insatsen. Det 
är berättelse som många borde 
läsa, och den kommer nog att 
erbjuda en del överraskningar.
 Den svenska närvaron har 
gått från en handfull stabsof-
fi cerare i huvudstaden Kabul 
till en fredsbevarande civil-mi-
litär insats i fyra regioner i norr 
för att sluta i krigshandling-
ar med större ammunitions-
åtgång än någonsin i Kongo, 
den jämförelse som kan synas 
ligga nära till hands. Utveck-
lingen beskriver rätt bra vad 
som har skett i ramberättelsen 
om hur det ursprungliga FN-
uppdraget, ISAF (International 
Security Assistance Force) åren 
kring och efter 2006 förvand-
lades till en Natomission ledd 
av en amerikansk befälhavare 
och alltmer hopkopplad med 
den rent amerikanska terrorist-
bekämpningen för att knäcka 
Al Qaida.
 I och med president Oba-
mas makttillträde ökade den 
amerikanska truppinsatsen 
i uttalat syfte att skydda ci-
vilbefolkningen genom upp-
rorsbekämpning, på engelska 
COIN (Counter-Insurgency 
Operations). Här har nu också 
svenskar deltagit, dels som mi-
litära rådgivare, dels med egen 
trupp.

 Region norr blev nämli-
gen inte det rätt lugna områ-
de till vilket vår regering och 
Försvarsmakten hade sökt sig. 
Vad man behövde hålla reda 
på var inte endast ”kriminella 
element” utan beväpnade styr-
kor som avspeglade de bort-
drivna talibanernas återkomst i 
allt större delar av Afghanistan. 
Den ursprungligen blysam-
ma truppnärvaron, avsedd för 
självförsvar och att avpatrulle-
ra ansvarsområdet som stöd till 
hjälpinsatsgrupper PRT (Pro-
vincial Reconstruction Team), 
förändrades till en mer fullska-
lig lätt manöverbataljon som i 
strid skulle kunna stanna kvar 
och behålla ett område. Det har 
inte som förr gällt att dra sig ur 
väpnade konfrontationer.
 Samarbetet civilt-militärt, 
som under det kalla kriget gäll-
de för att vara en svensk specia-
litet, fungerade heller inte som 
tänkt; Agrell lägger här skulden 
på den centrala beslutsnivån i 
Stockholm. Utåt i den offent-
liga kommunikationen med 
hemmaopinionen har proble-
men inte tillåtits ta över bilden, 
men när författaren systeme-
tiskt går igenom serien av re-
geringsbeslut och framför allt, 
raden av slutrapporter från res-
pektive missioner kommer han 
närmare verkligheten. 
 Mest slående är att ett an-
tal beslutstillfällen har passe-
rats utan att några handlingsal-
ternativ har presenterats inför 
svenska folket. En gissning är 
att de fl esta av oss medborgare 
visserligen oroas av känslan att 
allt inte går rätt väg i Afghanis-

 Den nya tekniken kan 
möjliggöra utfasning av kol-
förbränning vilket sker i USA 
och borde kunna ske i Ki-
na, EU och andra högindu-
strialiserade länder inom fem-
tio år. Miljövinsten skulle bli 
enorm, eftersom kol fortfa-
rande är det näst största en-
ergislaget efter olja. Kol står 
för 70% av Kinas energibehov 
och Europa använder fortfa-
rande kol i förvånansvärt stor 
omfattning, närmare 20% av 
energiförbrukningen. Risken 
är att den starka kolprotektio-
nismen bromsar. Inom EU är 
det fortfarande fl er länder, inkl 
Tyskland, som subventionerar 
kol, eftersom kolgruvorna sys-
selsätter många och har starka 
fackföreningar.
 Fossila bränslen subventio-
neras kraftigt. Globalt 523 mil-
jarder dollar år 2011, mer än 
tre gånger högre än allt ut-
vecklingsbistånd. Sänkt produ-
centpris möjliggör avveckling 
av subventioner så att priset 
för konsument inte faller. Om 
ekonomin stimuleras kan sub-
ventioner avvecklas än snab-
bare och energiskatter införas 
eller höjas.
 Sänkta priser på olja och gas 
kan också få negativa effekter 
både för energieffektivitet och 
alternativ till fossil energi. Det 
ställer krav på en smart ener-
gipolitik som sätter energief-
fektivitet i centrum och som 
fokuserar på att fasa ut kolför-
bränning som det första och 
största steget men även på att 
minska olje- och gasförbrän-
ningen. Energislöseriet är stort 
så högre energieffektivitet har 
stor potential liksom alterna-
tiven till fossil energi. Solstrål-
ningen, atomen och jordens 
inre har oändlig energi. Ut-
maningen ligger i att utvinna 
denna på ett säkert, så att fossila 
bränslen kan bli ett passerat sta-
dium.

Göran Lennmarker är moderat po-
litiker och har tidigare bland annat 
varit ordförande i utrikesutskottet, 
konstitutionsutskottet och försvars-
beredningen.
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grundad 1890

Den har redan kallats årets måsteläsning – nu kan du som är 
medlem i aff köpa Wilhelm Agrell nya bok ”Ett krig här och nu. 
Sveriges väg till väpnad konfl ikt i Afghanistan” till specialpris! 
Beställ den direkt från förlaget Atlantis (per telefon, fax, brev 
eller e-post) senast 1/8 innevarande år och uppge ”medlem 
i aff ” så får du boken för endast 195 kr/st (frakt tillkommer). 
Ordinarie ca-pris 260 kr.

Bokförlaget Atlantis, Sturegatan 24, 114 36 Stockholm,
08-545 660 70, order@atlantisbok.se

tan men alltjämt likställer den 
pågående verksamheten med 
fredsinsatser från de blå hjäl-
marnas tid.
 Både regeringen och För-
svarsmakten har ryggat för att 
tala i krigstermer. De gjorde sig 
ingen realistisk kalkyl från bör-
jan och har senare spelat ned 
exempelvis stridsintensiteten 
vid dramatiska sammanstöt-
ningar. Här har väljarna inte 
frågat efter mycket och mass-
medierna inte gjort ett till-
räckligt bra jobb. Det har bli-
vit mycket som vi inte har fått 

veta om svenskarna i det djupt 
splittrade och antagonistiska 
stamsamhälle som Afghanistan 
förblir.
 När insatsen nu går mot sitt 
skymtande slut ger Wilhelm 
Agrells senaste bok en värde-
full bakgrund. Han har gjort 
det jobb som på nuvarande sta-
dium behövde göras.

Wilhelm Agrell: Ett krig här och 
nu: Sveriges väg till väpnad kon-
fl ikt i Afghanistan, Atlantis 2013

Olof Santesson är medlem av aff.

Bokerbjudande!
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Vi hälsar läsarna av Vårt Försvar en trevlig vår!

Kockums är verksamheten i Malmö, där vi konstruerar ubåtar och bygger Stirlingmaskiner så ubåtarna kan 
verka under vattnet, vecka in och vecka ut - utan att behöva gå upp till ytan. Kockums har i Malmö byggt 
ubåtar sedan 1913, alltså i ett sekel jämnt. Många andra verksamheter har funnit på vägen, bland annat var 
varvet i Malmö några år på 60-talet världens största. 

Kockums är verksamheten i Karlskrona, arvtagare till Karlskrona örlogsvarv. Där har örlogsfartyg i trä, stål och 
komposit konstruerats och tillverkats sedan 1600-talet. Det grundades, i mars månad, för exakt ett tredjedels 
millennium sedan - 333 år och fyra månader.

Kockums är också verksamhet i Muskö. Vi hyr stora delar av den underjordiska basen där, och har tagit över 
försvarets underhållsverksamhet som utförs i berget. Den är en direkt arvtagare till Stockholms örlogsvarv, 
med verksamhet som startade någon gång på 1500-talet.

Vår verksamhet idag handlar om att utveckla, bygga och underhålla örlogsfartyg och ubåtar. Tillsammans 
utgör verksamhetsorterna, och de människor som arbetar och arbetat där, historien bakom dagens Kockums. 

Svärdfisken 1914

Vi hälsar läsarna av vårt försvar en trevlig sommar!

Posttidning B
Vårt Försvar
Teatergatan 3
111 48 Stockholm


