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VÅRT FÖRSVAR

Ledare

Ett sedan 2010 ändrat säker-
hets- och försvarspolitiskt 
fokus uttrycker en allt tydlig-

are betoning av det nationella per-
spektivet och dagens försämrade 
omvärldsläge har medfört nystart i 
arbetet med att återskapa ett civilt 
försvar.

Det borde rimligen hasta med  
arbetet att återskapa en reell civil  
försvarsförmåga. Samhällets funk-
tionskedjor får inte stoppa vid ett 
angrepp mot vårt land. Befolk-
ningen måste kunna överleva och 
skyddas, samtidigt som det mili-
tära försvaret är beroende av stöd 
från andra delar av samhället för 
att kunna verka.

Men det behöver inte vara krig för 
att motivera ett fungerande civilt 
försvar. En eskalerande gråzons-
problematik med påtagligt negativa 
återverkningar på samhället, där 
varken höjd beredskap råder eller 
synbara militära maktmedel an-
vänds, ska kunna hanteras. Också 
här krävs ett väl fungerande civilt 
försvar som en delkomponent i 
totalförsvaret. 

Länsstyrelserna är centrala aktörer  
avseende såväl fredstida kris-
beredskap som civila och total-
försvarsfrågor. Kommunerna har 
likaledes en central roll. Det är i 
kommunerna som produktions-
resurserna finns och det är här som  
människorna bor, varför kommun-
ernas beredskapsplanering får 
anses som mycket väsentlig och 
måste koordineras med den som 
sker vid länsstyrelserna. En annan 
aktör, vars planering intimt måste 
synkroniseras med länsstyrel-
sernas, är Militärregionstaberna. 
Deras kapacitet räcker inte till att 
också inkludera kommunerna utan 
här måste civil – militär samverkan  

ske mellan kommunerna och hem-
värnsbataljonerna. 

Näringslivet har en mycket stor 
betydelse för graden av substans 
i den återupptagna totalförsvars-
planeringen. Här är det viktigt att 
få med de enskilda företagen som 
aktiva deltagare i planeringen. Inte 
minst måste de inse sin viktiga roll, 
något som särskilt gäller de företag 
som avses utmärkas som krigs-
viktiga, så kallade K-företag.

I likhet med vad som gäller för 
det militära försvaret är personal-
försörjningen för ett civilt försvar 
helt avgörande för att detta ska 
fungera effektivt. Här behöver de 
frivilliga försvarsorganisationerna, 
de ideella organisationerna liksom 
trossamfunden engageras på ett 
tydligt sätt så att de kan medverka 
fullt ut i arbetet med att skydda 
samhället i samband med svåra 
olyckor under fred, vid kris och i 
krig. Men det räcker inte. Sanno likt  
behöver pliktlagar tillämpas för att  
personalförsörjningen av total-
försvarets civila delar ska fungera.  

Utbildningsbehoven för de civila 
delarna av totalförsvaret kommer 
att vara mycket omfattande. Det 
gäller allt från ledningsövningar, med  
deltagande av totalförsvarets alla 
komponenter, till befattningsutbild - 
ning för den mängd olika befat  tningar  
som ett civilt försvar behöver till  
repetitionsutbildning för att vidmakt - 
hålla kunskaper och färdigheter. 

Efter mer än femton års uppehåll i 
arbetet med samhällets förmåga i 
krigstid väntar många utmaningar 
för att bygga ett nytt civilt försvar. 
Och – det brådskar. 

Tommy Jeppsson

Civilt försvar – det brådskar!

Omslagsbild: Totalförsvarets civila och  
militära delar måste samverka för att nå effekt. 
Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten.
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Noterat

INDUSTRISPIONAGE ELLER INTE ?
Tyskland tar krafttag mot indu-
strispionage. Chefen för landets 
underrättelsetjänst har enligt tyska 
media gått ut med en uppmaning  
om vaksamhet kring kinesiska före-
tags ökade intresse för att investera 
i och förvärva högteknologiska tyska 
företag. Det är ett scenario som inte  
är helt obekant i Sverige, där debat - 
ten bland annat kretsat kring de nu 
avblåsta planerna på en djuphamn 
i Lysekil.

Den tyska underrättelsetjänsten 
hade initialt bedömt att Kinas spion-

eri i landet minskat, men insåg för 
ungefär två år sedan att Peking helt 
enkelt använde andra juridiska 
verktyg, såsom direkta uppköp, för 
att få tillgång till tyska kunskaper. 

Att låta europeiska företag som 
sysslar med kritisk infrastruktur, 
känslig teknik och sekretessbelagd 
information falla under utländsk 
kontroll "kommer att ske på bekost-
nad av tekniska framsteg samt 
säkerhet och allmän ordning i  
Europeiska unionen", uppgav chefen 
för den tyska underrättelsetjänsten 
under ett gemensamt möte med 
sina europeiska motsvarigheter. 
Europeiska unionen, under tryck 
från Tyskland, Frankrike och Italien, 
arbetar nu med att slutföra en ny 
screeningmekanism för att bättre 
kontrollera kinesiska och andra 
utländska övertaganden av känslig 
teknik. Tekonologi. Foto: Pxhere.

OLJA OCH GAS 

Utanför Bahrains kust har en  
stor fyndighet av olja och gas upp-
täckts. Fyndet gjordes i början på 
april och upptäckten följdes av en 
presskonferens, där landets olje-
minister var i fokus. 

Under presskonferensen tydligg-
jorde ministern att det är ett stort  
fynd men att det i nuläget är 
omöjligt att bedöma vad det kan 
innebära när det gäller framtida 
produktion, än mindre vilka intäkter 
det kan ge för landets statskassa. 
Men såvida inte något oförutsett 
inträffar under provborrningen 
kommer denna nya olje- och 
gasfyndighet med stor sannolikhet 
att förbättra kungariket Bahrains 
finansiella utsikter. Landets kredit-
värdighet kan förbättras redan 
innan den faktiska produktionen 
och exporten börjar, vilket minskar 
kostnaden för infrastrukturinvest-
eringar kopplade till fyndet. 

Utöver sin lokala påverkan väcker 
den stora upptäckten i Bahrain, 
enligt bedömare på området, frågan 
om möjligheten av potentiella 
storskaliga fynd hos andra länder i 
regionen. Sådana upptäckter skulle 
skapa svårigheter att nå framgång 
med ekonomiska omvandlings-
planer (i exempelvis Saudiarabien) 
och generera stor påverkan på 
globala oljepriser.

Oljerigg i Usa. Foto: Max Pixel.

JAPAN VERSUS KINA
Japan har aktiverat en marin 
enhet som tränats för att hantera 
ockupation av japanska öar längs 
kustområdet i östkinesiska havet, 
vilka Tokyo uppger är sårbara för 
ett kinesiskt angrepp.

Bildandet av den japanska marina 
brigaden anses enligt bedömare 
vara ett kontroversiellt drag från 
landets sida. Anledningen är att 
amfibiska enheter kan användas 
för att hota Japans grannar, ett 
faktum som Japan genom sina 
militära företrädare i sin tur inte 
förnekar. Bedömare uppger i en 
artikel publicerad i Reuters att 
brigaden är den senaste delen av 
en växande marin styrka avsedd att 
avskräcka Kina.

Kina, som dominerar i Sydkinesiska 
havet, överträffar Japan i försvars

utgifter. Under 2018 kommer 
Peking, som hävdar att en grupp 
obebodda öar i Östkinesiska havet 
kontrollerade av Tokyo egentligen  
tillhör dem, att spendera 1,11 mil-
jarder yuan på sina väpnade styrkor, 
mer än tre gånger så mycket som 
Japan. 

Ett team från 15:e brigaden samlas för 
instruktioner innan avfärd. Foto: Senior 
Airman Sara Csurilla.



Noterat

6

Minou Sadeghpour, är styrelse
ledamot i Allmänna Försvars
föreningen samt bevakar säkerhets  
politik och utvecklingen i omvärlden.

minou.sadeghpour82@gmail.com

NYTT FOKUS FÖR ITALIEN
Italien reducerar sin militära 
närvaro i Asien och Mellanöstern 
men utökar närvaron i Afrika.

Medan de flesta av Natos medlems
länder i stor utsträckning fokuserar 
på Ryssland finns det även allians
länder som Italien som fortsatt 
behöver möta andra viktiga utman - 
ingar. Sedan början av 2018 har 
Rom satsat på fem nya, eller i vissa 
fall utvidgade, insatser på den 
afrikanska kontinenten. Landets 
försvarsminister, Roberta Pinotti, 
uppgav under januari i år att Italiens  
strategiska intresse fokuserar på 
Medelhavet med omnejd. Hon defi   
nierade detta område som Balkan  
och Mellanöstern samt Nordafrika, 
till Sahel och Afrikas Horn.

Försvarsdepartementets operativa  
budget för uppdrag i Afrika har ökat 
med sju procent för att stödja landets 
ökade engagemang i regionen. 

Italiens utlandsuppdrag omgärdas 
trots detta fortsatt av en viss osäker - 
het ur ett långsiktigt perspektiv. 
Frågan avgörs mer långsiktigt då 
regeringsbildandet har stabiliserats.

Av de fem uppdragen är de i Libyen 
och Niger bilaterala, men landet 

“Mankind must put an end to war –  
or war will put an end to mankind.”
John F. Kennedy

EUROPEISKT KRISHANTERINGSLAGER
EU har under våren fattat beslut 
om att inrätta ett nytt europeiskt 
krishanteringslager i syfte att bidra 
till unionens förmåga att förebygga 
konflikter och skapa förutsättningar 
för fred och säkerhet. 

Lagret väntas förbättra EU:s 
möjlighet till att snabbt svara i 
krissituationer och nå ut till kris-
områden. Sveriges regering har 
i sammanhanget påpekat vikten 
av att Sverige tar en ledande roll 

med att stärka EU:s civila kris-
hanteringsförmåga. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) har sedan tidigare lämnat  
in ett anbud till EU om att få 
ansvara för lagret och placera det 
i Kristinehamn, där myndigheten 
redan bedriver omfattande lager-
verksamhet. 

EU har nu bedömt att MSB var den 
aktör som ansågs bäst lämpad för 
uppdraget. 

kommer även att bidra till FN:s freds - 
bevarande uppdrag i Västsahara 
(MINURSO), Europeiska unionens  
militärutbildningsuppdrag i Central-
afrikanska republiken (EUTM RCA) 
och Nato-uppdraget i Tunisien.

Italiens försvarsminister Roberta Pinotti. Foto: Wikimedia Commons.
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Försvarsberedningen 
och det framtida 

försvaret

Försvarsberedningens ordförande 

Historien har visat att en säkerhetspolitisk miljö med en multipolär 
värld där flera stormaktscentra konkurrerar är farlig och oförut
sägbar. När staterna försöker forma den nya världsordningens 

spelregler skapas osäkerhet och friktioner.  Med geopolitikens och 
nollsummespelstänkandets återkomst utmanas den liberala  

världsordningen, skriver Björn von Sydow.

Foto: Bezaw Mahmoud, 
Försvarsmakten.
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”
Den samlade 
förmågan i  
totalförsvaret  
behöver stärkas.

väl i det nationella försvarsperspek-
tivet som rörande möjligheten att 
bidra till internationella freds-
främjande insatser. Förslagen ska 
också beakta förmågeutvecklingen i  
omvärlden och eventuella konse-
kven ser för Försvarsmaktens krigs - 
organisation. Möjliga effektiviser-
ingar och konsekvenser av försla-
gen ska redovisas, inklusive upp-
skattade kostnader samt förslag hur 
dessa ska finansieras. Effekterna 
för krigsdugligheten ska beskrivas.  
Beredningen ska också lämna för-
slag rörande möjligheterna till ett 
ytterligare fördjupat samarbete 
med Finland.

materielbehov. Den utgör ett viktigt 
ingångsvärde för beredningens 
arbete. Slutredovisningen av För-
svarsmaktens perspektivstudie är 
ett annat viktigt underlag. Utöver 
dessa två underlag tar beredningen 
del av andra underlag, som kan röra  
sig om rapporter, promemorior,  
artiklar m m. Vid beredningens 
sammanträden får olika aktörer 
möjlighet att presentera ingångs-
värden för beredningen och däru t-
över genomförs det resor och besök 
både i Sverige och utomlands.

FÖRSVARSMAKTENS UTVECKLING

Omställningen från ett militärt 
försvar inriktat på internationella 
insatser till ett nationellt försvar 
dimensionerat för att kunna möta 
ett väpnat angrepp ställer andra 
och ökade krav på den militära 
försvarsförmågan. I delrapporten 
enades Försvarsberedningen om 
att det militära och civila försvaret 
ska planera för att under minst tre 
månader kunna hantera en säker-
hetspolitisk kris i Europa och i 
vårt närområde som innebär svåra 
störningar i samhällets funktio na-
litet. Planeringen ska utgå från att 
Sverige är i krig och att krigshand-
lingar pågår på svenskt territorium 
under del av denna tid. Denna 
planeringsinriktning kommer att få 
konsekvenser för Försvarsmaktens 
framtida utformning, bl a rörande 
krigsorganisationens utformning, 
ledningsstrukturer samt krav på 
beredskap och uthållighet. 

Den militära operativa förmågan 
behöver fortsatt öka. Om Sverige 
utsätts för angrepp, hot eller påtryck-
ningar ska det militära försvaret 
försvara riket med alla till buds 
stående medel. Det förutsätter att 
det finns bemannade, utrustade och 
samövade krigsförband organiserade 
i en balanserad krigsorganisation, att 
det finns kunskaper om hur de kan 
användas samt att det finns planer-
ing och förutsättningar för att leda 

Utvecklingen av totalförsvaret, 
inklusive det militära försvaret, ska 
utgå från behoven vid höjd bered-
skap och ytterst i krig. Om Sverige 
angrips ska totalförsvaret, inklusive 
det militära försvaret, fungera i 
krig. Förmågan att möta ett väpnat 
angrepp ska vara dimensionerande 
för det militära försvaret. 

En bild av nuläget inom det militära  
försvaret och de strukturella förut-
sättningar som råder, bland annat 
kopplat till styrning och uppföljning,  
infrastruktur, personal- samt  
mate rielförsörjning, utgör viktiga 
utgångspunkter. Detta innefattar 
att inventera eventuella problem 
inom dessa områden. En bedömning 
av i vilken omfattning ambitionerna 
i försvarsbeslutet 2015 kommer att 
vara uppfyllda år 2020 kommer att 
utgöra utgångsläget.

I februari 2018 presenterade  
Ingemar Wahlberg Utredningen 
om Försvarsmaktens långsiktiga  

Den 20 december 2017  
presen terade Försvarsberedningen  
del rapporten Motståndskraft – 
inrikt ningen av totalförsvaret och  
utformningen av det civila för
svaret 2021–2025. I delrapporten 
utvecklade Försvarsberedningen 
sin syn på utgångspunkterna för 
totalförsvaret, bland annat det  
väp nade angreppet, gråzons-
problematik, icke-linjär krigföring, 
det militärstrategiska läget och 
strategiskt viktiga geografiska om-
råden. Beredningen föreslog också 
vilka krav som ska ställas på det 
civila och militära försvaret inom 
ramen för ett samlat totalförsvar. 
Som ordförande i Försvarsbered-
ningen är min uppgift att nå en 
bred politisk enighet kring huvud-
dragen i beredningens förslag. 
Jag kan med glädje konstatera att 
vi uppnådde en sådan enighet i 
delrapporten. Samtliga åtta riks-
dagspartier är överens om huvud-
dragen och därmed om vikten av 
att stärka totalförsvaret. Det kan 
också konstateras att delrapporten 
om totalförsvaret och det civila 
försvaret har rönt stor uppmärk-
samhet med ett i huvudsak mycket 
positivt gensvar både nationellt och 
internationellt. 

Under våren 2018 har arbetet startat 
med den slutrapport som ska 
presenteras senast 14 maj 2019. 
Delrapporten och slutrapporten 
utgör tillsammans den helhet 
Försvarsberedningen lämnar till 
försvarsministern. De kommer att  
utgöra ett viktigt underlag för reger - 
ingen i arbetet med nästa försvars-
beslut. Planeringen är att riksdagen 
till sommaren 2020 ska fatta ett 
nytt försvarsbeslut för perioden  
1 januari 2021 till 31 december 2025.

DET MILITÄRA FÖRSVARET

Enligt anvisningarna ska bered-
ningen lämna förslag rörande För  - 
svarsmaktens krigsorganisation och 
den militära förmågans relevans så - 
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Försvarsberedningen måste också 
hantera ett antal grundläggande 
förutsättningar. Dessa är bl a det 
militära försvarets roll och uppgift 
inom det samlade totalförsvaret, 
personalförsörjningen både vad 
avser officerare, övrigt befäl och 
soldater inklusive värnpliktens om-
fattning, materielförsörjning, både 
vidmakthållande och anskaffning, 
för att säkerställa krigsförbandens 
förmåga samt infrastrukturella 
förutsättningar för att upprätthålla 
och utöka krigsorganisationen 
inklusive regelverk m. m.

Det kan konstateras att forskning 
och utveckling kommer att bli en 
viktig fråga för att systematiskt över  
tid uppdatera och förbättra för-
svarets förmåga. Forskning och 
utveckling måste stärkas. För att få  
en långsiktigt hållbar försvars-
struktur krävs också att bered-
ningen går igenom och överväger 
de strukturella förutsättningar som 
finns i försvarssektorn. Det krävs 
inte minst för att försöka undvika 
framtida obehagliga överrask-

ningar rörande t ex försvars-
ekonomin.

Mottagande av militärt och civilt 
stöd måste förberedas och planeras. 
Med utgångspunkt i den solidariska 
säkerhetspolitiken är möjligheten 
att ge och ta emot militärt och civilt  
stöd en integrerad del av den svenska  
försvarspolitiken och av den svenska 
försvarsdoktrinen. Det bör beaktas 
i beredningens överväganden att 
om Sverige involveras i en större 
konflikt och deltar i en multi
nationell operation som inbegriper 
svenskt territorium kommer den 
svenska förmågan att leda större 
förband att vara gränssättande för 
om svenska förband ska lyda under 
svenskt eller utländskt befäl. Sam-
mantaget finns det också många 
frågetecken om status och bered-
skap i de västliga stridskrafterna. 
Det finns flera kända brister vilka 
bedöms ta månader eller längre 
tid att åtgärda. Flygstridskrafter 
kan generellt lämna effektivt stöd 
snabbare än t ex arméstridskrafter. 
Möjligheter och begränsningar 

operationerna. Förutsättningen 
ska vara att det fattas nöd vändiga 
politiska beslut för att mobilisera 
och använda stridskrafterna. 

Alla krigsförband ska inriktas mot 
uppgifter under höjd beredskap och  
ytterst på krigsuppgifterna. Krigs-
förbandens förmåga att lösa sina 
uppgifter ger sammantaget, med 
stöd av det civila försvaret, den 
militära operativa förmågan. Ett 
angrepp ska kunna mötas även om  
det genomförs överraskande. Detta  
ställer krav på beredskapen hos 
krigsförbanden, och det kräver 
planer och förberedelser för en 
effektiv mobilisering men även 
rörande behovet av uthållighet. Jag 
kommer i egenskap av ordförande i  
Försvarsberedningen söka finna en  
bred enighet om krigsorganisa-
tionens innehåll och dimension-
ering. Diskussionen kommer bl a 
att handla om antalet krigsförband 
och vilket kvalitativt innehåll krigs-
organisationen ska ha. Jag anser, 
liksom försvarsministern, att 
kvantitet är en kvalitet i sig.

Ett återuppbyggt civilt försvar är en avgörande komponent i totalförsvaret. Foto: Jimmy Croona, Försvarsmakten.
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avseende militärt stöd från tredje 
part bör utgöra en utgångspunkt 
för utvecklingen av det svenska 
militära försvaret. 

SÄKERHETSPOLITISK ANALYS

Försvarsberedningen kommer också 
att göra en säkerhetspolitisk analys 
som ska vägas mot de samlade slut - 
satserna och utgöra underlag för ut - 
formningen av den framtida svenska  
säkerhetspolitiken. Enligt anvisning-
arna ska Försvarsberedningen  
analysera viktigare förändringar i 
den internationella utvecklingen så - 
väl globalt som för relevanta regioner  
och då särskilt utvecklingen i 
Europa och Sveriges närområde. 
Beredningen ska vidare redovisa sin 
bedömning av den säkerhetspolitiska 
utvecklingen och sammanhängande 
konsekvenser för svensk försvars- 
och säkerhets politik.

Det är viktigt att få en djupare 
inblick i hur dagens stormakts-
konkurrens påverkar Sveriges 
säkerhets- och försvarspolitik. Det 
går inte att komma ifrån att det 
pågår en geopolitisk tyngdpunkts-
förskjutning i det internationella 
systemet. Den bipolära ordningen 
under kalla kriget blev först unipolär 
genom USA:s dominans och är nu 
multipolär. USA:s dominerande 
roll utmanas allt tydligare i det 
internationella systemet och USA 
måste förhålla sig till framförallt 
Kina. Samtidigt skapar Rysslands 
stormaktsambitioner nya utman-
ingar. Ryssland drar sig inte för 
att ifrågasätta och underblåsa 
oenig heter i det multilaterala regel-
baserade system som byggts upp 
under efterkrigstiden med t ex FN, 
Världsbanken och IMF och senare 
också WTO. I Europa har vi EU, 
Europarådet, OSSE och Nato. Vi 
har flera gånger i historien sett att 
en säkerhetspolitik miljö med en 
multipolär värld där flera stormakts
centra konkurrerar har visat sig 
vara farlig och oförutsägbar. När 

staterna försöker forma den nya 
världsordningens spelregler skapas 
osäkerhet och friktioner.  

Med geopolitikens och nollsumme-
spelstänkandets återkomst utmanas  
den liberala världsordningen och 
staterna måste hitta vägar att  
anpassa sig till och försöka forma 
den nya ordningen. Detta gäller 
även för Sverige. Dessa säkerhets-
politiska realiteter måste Försvars-
beredningen förhålla sig till.

STÄRKT TOTALFÖRSVAR

Den samlade förmågan i total-
försvaret behöver stärkas. Försvars - 
beredningen bedömer att det 
förändrade och osäkra säkerhets-
politiska och militärstrategiska läget,  
den tekniska utvecklingen samt  
dagens och framtidens hot och kon - 
flikter ställer högre och annorlunda 
krav på det svenska totalförsvaret. 
Genom att tydliggöra att ett angrepp  
mot Sverige medför höga kostnader 
för en angripare, är totalförsvaret 
tillsammans med politiska, diplo-
matiska och ekonomiska medel 
krigsavhållande för den som skulle 
vilja angripa Sverige eller utöva 
påtryckningar med militära makt-
medel. Totalförsvaret måste därför 
ytterst ha en trovärdig krigförings-
förmåga med ett militärt och civilt 
försvar. Det uppnås genom att 
totalförsvaret har en sådan styrka,  
sammansättning, ledning, bered skap 
och uthållighet att det avhåller från 
försök att anfalla, besätta eller på 
annat sätt utnyttja vårt land. Ett 
starkt svenskt totalförsvar är krigs-
avhållande och därmed förebyggande 
och ytterst fredsbevarande. Att bygga  
upp vårt totalförsvar kommer att 
vara en stor utmaning, men med 
gemensamma ansträngningar finns  
goda förutsättningar att nå framgång.

Överläggningen om inriktningen  
och ambitionerna rörande den 
kommande försvarsbeslutsperioden 
kommer att bli den centrala delen i  
förhandlingarna mellan partierna i  
Försvarsberedningen. Jag hyser gott  
hopp om en bred enighet. Arbetet i 
beredningen präglas av tidens allvar 
och en genuin vilja att nå breda 
politiska överenskommelser inom 
försvars- och säkerhetspolitiken. 

Björn von Sydow är ordförande 
i Försvarsberedningen. Han har 
tidigare bl a varit riksdagens tal
man och försvarsminister.

bjorn.von.sydow@riksdagen.se 

Från amerikanskt håll anses att en  
återgång till maktkamp och kon-
kurrens mellan stormakter, snarare 
än den internationella terrorismen,  
numera utgör det största hotet 
mot USA:s välstånd och säkerhet. 
Ett återtaget fokus på stormakts-
konkurrens kommer att innebära 
en omställning för USA:s försvars-
makt. Ryssland är en helt annan 
motståndare än den i Irak och 
Afghanistan. Det kommer att kräva  
betydande insatser för att genom-
föra omställningen, bl a vad avser 
beredskapskrav, utbildning och 
övning, liksom investeringar för att 
modernisera materiel och utveck-
ling av nya vapensystem. Här står 
Sverige och USA inför liknande ut - 
maningar, om än i olika omfattning.

Björn von Sydow.  
Foto: Sveriges riksdag.
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Redo för ett  
modernt totalförsvar?

Har vi tagit till oss vad ett samhälles motståndskraft egentligen 
betyder och vad som egentligen krävs av oss för att nå dit mot 

bakgrund av den komplexa hotbild som är vår nya vardag? 
Är vi villiga att föra och betala för strategiska dialoger med 

näringslivet om dessa frågor, bortom upphandlingsprocessens 
ganska fyrkantiga formalia?

Kristina Syk

Foto: Ioan Florin Cnejevici / Shutterstock.com.
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” Recognising that the modern, global environ
ment is characterised by uncertainty, complexity 
and ambiguity, building resilience demands 
persistent interconnectedness between the civil, 
private and military sectors. (…) The private 

sector’s contribution to building resilience should be an 
integral part of the narrative.”

Detta understryks i en koncis och läsvärd rapport från en  
Nato-konferens med fokus på ”fullspectrum resilience”. 
Rapporten känns både aktuell och relevant med svenska 
totalförsvarsglasögon, särskilt om man ser det moderna 
totalförsvaret som ett proaktivt och levande samhälls-
försvar, det vill säga också utanför de offentliga aktör-
ernas kontor. 

R apporten talar mycket om det privatoffentliga 
samarbetet och drar relevanta slutsatser. Det 
gäller bl a behovet av att balansera det offent-

ligas reglering med att låta innovation i det privata få 
bidra till ett mer resilient samhälle. Vidare sägs att 
för att kunna stimulera innovativa lösningar för sam-
hällssäkerhet krävs större fokus på förmågekrav (i stället 
för att ge stort fokus på ”hur” innan ”vad” är fastställt). 
Enligt rapporten är det också mer logiskt att utgå från 
förmågefokus än från de annars mer förekommande 
riskbedömningarna, eftersom riskuppfattning skiljer sig 
alltför mycket mellan olika aktörer. Det är intressant, 
eftersom Sveriges totalförsvarsutveckling fortfarande hän-
visar till risk- och sårbarhetsanalyser som en grundbult, 
och då ambitionsnivåer och förmågekrav fortsatt saknas.

FOI drar liknande slutsatser i sin föredömliga samman-
ställning om näringslivets syn på sin roll i totalförsvaret. 
Näringslivet har vilja att bidra, men det behöver finnas 
tydlighet kring ambition och krav och en fungerande 
finansieringslösning för delaktighet över tiden. Därtill 
behöver samarbetsformerna utvecklas.

Försvarsberedningen lyfter naturligtvis också frågan  
om näringslivet, och Krisberedskapsmyndigheten  
(KBM) gav 2008 ut en handbok om privatoffentlig  

samverkan. Anledningen var att ”en stor del av de sam
hällsviktiga verksamheterna ägs och drivs av privata 
aktörer på en marknad präglad av avreglering, [och] 
en väl fungerande privatoffentlig samverkan [är nöd - 
vändig] för arbetet med att skydda dessa verksam
heters (sic!) funktionalitet”.

Faktum är att näringslivets betydelse för nationens 
försvar sedan länge är uppenbart för alla. Frågan  
torde alltså egentligen vara – om än inte praktiskt  
och finansiellt, så i alla fall principiellt – oproble
matisk och på god väg att utredas för att sedan 
kunna börja lösas ut. 

För närvarande står sektorsansvaret och  
civilbefälhavarfrågan i centrum. Dessa 
påverkar ansvar, roller och man-
dat, som i sin tur också påverkar 

Nu inrättas ett antal civilbefälhavare  
med ansvar för flera län. De blir centrala  
aktörer centrala aktörer i ledningen  
av ett civilt försvar. Foto: ArildV /  
commons.wikimedia.org.



13

samarbetet med den privata sidan. Risken är emellertid  
överhängande att denna kommande – omfattande och  
viktiga – utredning inte kommer att svara på hur närings - 
livet ska integreras i en (fortsatt något odefinierad) 
process kallad beredskapsplanering. Frågan är om det 
pågår en parallell utredning om näringslivet i syfte att 
skapa en konceptuell bas för utvecklingen. Mig veterligen 
sker i skrivande stund inte detta. Detta borde i så fall 
åtgärdas och det snabbt.

Har vi tagit till oss vad ett samhälles motstånds-
kraft egentligen betyder, och vad som egentligen 
krävs av oss för att nå dit mot bakgrund av den 

komplexa hotbild som är vår nya vardag? Är vi villiga att 
föra och betala för strategiska dialoger med näringslivet 
om dessa frågor, bortom upphandlingsprocessens ganska  
fyrkantiga formalia? Kan vi ens upphandla engagemang? 
Samarbetet vad avser beredskapsplanering torde ju be-
höva gå utanför vanlig upphandling. Särskilt gäller det i  
de, relativt många, fall där offentliga aktörer är bero-
ende av privata för att skapa lägesbilder, prognoser och 

behovsbilder för olika typsituationer 
eller för att hantera en krissituation.

Jag vill helst inte behöva svara nej på frågorna ovan, 
inte som läget ser ut. Transportstyrelseskandalen kastar 
långa skuggor. Längre blir de dessutom av högt uppsatta 
politikers uttalanden om att outsourcing av drift var 
huvudsaklig anledning till att kvalificerat hemlig infor-
mation läckt till tredje part, när det de facto visade sig 
handla om offentliga tjänstemän som inte agerat korrekt. 
Problemet är inte enskilda politikers uttalanden, utan 
vad som ligger och pyr i grunden: en uppfattning om det 
privata och det offentliga som motsatspar, och en lite 
grådaskig, halvmedveten misstro parterna emellan. Är 
vi moderna nog att i maggropen ärligt känna att privata 
aktörer inte är det offentligas mörka motpart, utan en 
samarbetspart? 

Ska Sverige kunna utveckla ett modernt totalförsvar 
har vi mycket att ta igen efter de år som passerat utan 
bered skapsbeaktande. Förändringarna vad gäller privat-
offentligt är en av de stora puckarna. Det är inte bara en  
fråga om ansvar och roller, finansiering, eller juridik. Det 
rör också förhållningssätt och attityder som kan behöva få 
ljus kastat på sig – är Sverige redo att omvärdera hur 
vi samarbetar över gränserna i syfte att utveckla vår 
beredskap för att möta nya hotbilder? Jag hoppas det, 
eftersom de moderna hoten klappar händer och hoppar 
jämfota över gamla förhållningssätt som inte klarar att 
hålla kedjan av resiliens och motståndskraft intakt. 

Kristina Syk är VD i Straterno AB och styrelse
ledamot i AFF.

kristina.syk@straterno.se 
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Problem och brister i svensk statsförvaltning 
har, enligt min mening, blivit tydliga i sam-
band med statsmakternas ambitioner att åter 
bygga upp det svenska totalförsvaret. De 
områden som jag här har valt att översikt-

ligt behandla är statsförvaltningens strukturer, effektiv-
itet och kompetens ur ett totalförsvarsperspektiv.

Axel Oxenstierna skapade strukturer som skulle länka 
besluten och åtgärderna i hållbara banor. Det gällde bl a  
att göra en tydlig rollfördelning mellan olika nivåer och 
de olika ämbetsverken. Kanslern hade blick för den fara  
som låg i tendenserna till kollegial självgodhet. Därför  
föreskriver 1634 års regeringsform att kollegierna skulle 
”till konungens och rikets tjänst räcka varandra handen”.

Sverige behöver en 
ny Axel Oxenstierna

Dagens struktur som ska genomföra en återuppbyggnad av totalförsvaret 
utmärker sig på den högsta statliga nivån knappast för klarhet vad avser 

rollfördelning och uppgifter. Regeringskansliet har en ordning som innebär 
att uppgifter som rör den militära delen har lagts på Försvarsdepartementet 

och den civila delen på Justitiedepartementet.

Bo Richard Lundgren

Författaren hävdar att dagens myndigheter kan lära av Axel Oxenstierna. Foto: Johan Eklund / MSB.
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Dagens struktur som ska genomföra en åter-
uppbyggnad av totalförsvaret utmärker sig på den 
högsta statliga nivån knappast för klarhet vad 

avser rollfördelning och uppgifter. I regeringskansliet är 
uppgifter som rör den militära delen lagda på Försvars-
departementet och den civila delen på Justitiedeparte-
mentet, det senare ett departement som inte har vana 
eller tillräckliga resurser att hantera totalförsvarsfrågor. 
I ett totalförsvarsperspektiv är det inte alltid lätt att skilja 
på militära och civila frågor.

Farhågor finns hur frågorna kommer att hanteras på 
central myndighetsnivå. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB), sorterar under Justitiedeparte-
mentet. MSB ska, enligt sin instruktion, ansvara för frågor 
om civilt försvar. MSB har dock under många år under-
låtit att genomföra en planering för civilt försvar bl a 
med hänvisning till att uppdraget inte varit tillräckligt 
tydligt och att krisberedskapen bedömts utgöra en till-
räcklig grund. 

Försvarsberedningen har pekat ut MSB som ”en myndig - 
het för civil ledning och samord-
ning”. Vi får hoppas att myndig-
heten tar denna roll på stort allvar.  
Om så inte sker kommer den poli-
tiska ambitionen om ett nytt total -
försvar inte att kunna förverkligas. 

Det vore välgörande om den poli-
tiska ledningen idag – i likhet med 
Oxenstierna – funderade extra noga  
över problematiken kring struk-
turer och ansvarsfördelning. Goda politiska ambitioner 
riskerar att haverera i byråkratier som präglas av otyd-
lighet och revirstrider. 

Oxenstierna krävde att ämbetsverken skulle se till  
att ärendena handlades sakkunnigt och utan 
dröjs mål. Låt oss titta litet på hur besluts-

processen i princip går till. Försvarsberedningen, som 
är ett rådgivande parlamentariskt tillsatt organ, lämnar 
förslag. Dessa förslag omsätts i regeringspropositioner 
och riksdagsbeslut. Regeringen kan dock försena förslag 
som inte gillas trots att parlamentarisk enighet föreligger. 
Vanligt är att begrava förslag i utredningar eller långa 
beredningstider. Statsmakternas beslut ska sedan om-
sättas i regleringsbrev till myndigheterna, helst med åt-
följande penningpåse efter det att myndigheterna äskat 
medel. I svensk förvaltningskultur tar det alltså lång tid 
att omsätta politisk vilja till konkreta åtgärder.

När beslutade den politiska nivån att totalförsvaret 
skulle återuppbyggas? Tydliga signaler kunde avläsas 
redan år 2013 i direktiven till den förra Försvarsbered-
ningen. De förslag som den nuvarande Försvarsbered-

ningen lämnar syftar på åtgärder som ska genomföras 
under perioden 2021-2025. När de viktigaste åtgärderna 
är vidtagna har det gått tolv år! 

Oxenstierna hade tydliga åsikter om statstjänstemännens 
kompetens. Hans formuleringar förtjänar att återges: Man 
måste i distributionen av alle kall och officier (tjänster 
och ämbeten), men särdeles i krigsväsendet, se på var 
och ens kapacitet och varken på vänskap eller fränd
skap, på det riksens tjänst icke går tillbaka och de själva 
komma till olycka. 

Det problem som sysselsatte Oxenstierna var den 
kompetens som statstjänstemannen i gemen 
behövde ha. Det gällde både formell utbildning 

och inställningen till uppgiften som statens tjänare. Efter 
studier i Tyskland hade han läst statshandlingar från de 
gångna hundra åren, innan han inledde sin bana som 
statsman. Senare skisserade han samma lärogång som 
introduktion för andra unga förmågor.

Ett sådant program skulle fortfarande ha fog för sig då  
vår tids valhänta inskolning av nyanställda regerings - 

tjänstemän skulle ha fått den  
gamle kanslern att rysa. Tilläggas  
kan att arbetet med att åter bygga  
upp total försvaret väsentligen  
hade under lättats om nuvarande  
tjänstemän i Regeringskansliet och  
på myndig hetsnivå hade skaffat 
sig elemen tära kunskaper om hur 
det gamla totalförsvaret var upp-
byggt.   

Oxenstierna framhåller den offentliga tjänstens särart. 
Det krävs mycket av den som arbetar i rikets tjänst. Höga 
krav måste ställas på ämbetsmännens kunskaper och 
erfarenheter lika väl som på deras respekt för kronans 
krav. I dagens Sverige skulle han antagligen ha förordat 
mer professionalism och större öppenhet vid rekryter-
ingen av statliga chefer.

Dagens Sverige skulle må bra av en statsman av  
Oxenstiernas kaliber. Han var intellektuellt öppen och 
beredd att ompröva egna beslut när så krävdes. Med en 
sådan ledare vid rodret kanske vi kunde få ett regerings-
kansli med förmåga att hantera totalförsvarsfrågor på 
ett rationellt sätt. Vi kanske skulle undvika ”kollegial 
självgodhet” och få kompetenta tjänstemän som såg 
till rikets bästa och ”räckte varandra handen”. Med en 
sådan ordning skulle det kanske inte behöva ta tolv år 
innan ett fungerande totalförsvar börjar ta form. 

Bo Richard Lundgren är tidigare avdelningschef 
vid Försvarshögskolan.

boebirgitta@tele2.se 

”  Dagens Sverige 
skulle må bra av 
att ha en statsman 
av Oxenstiernas 
kaliber.
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Uppbyggnaden av ett modernt totalförsvar 
är i allra högsta grad på den politiska 
agendan, inte minst efter Försvarsbered-
ningens rapport Motståndskraft, som 
presenterades strax före jul. Den politiska 

viljan att bygga upp ett totalförsvar tar sig flera uttryck.
Våren 2017 fick Försvarsmakten och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) 
i uppdrag av regeringen att  utveckla en  
sammanhängande planering för total-
försvaret, samt att skynda på  delar av 
totalförsvarsplaneringen. Uppdraget  
visar på betydelsen av att arbetet med 
totalförsvarsutvecklingen intensifieras.  
I fredstid genomförs totalförsvars-
planering för att i händelse av höjd  
beredskap kunna aktivera total-
försvaret. Regeringens inriktning är 
tydlig: viktigast är att öka den operativa förmågan i  
krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan 
i totalförsvaret. 

Ett modernt totalförsvar ställer nya krav på samhället 
samtidigt som myndigheters möjligheter att bidra inte 
är lika stora som förut. Staten är inte i samma utsträckning  
ägare av resurser som var fallet på 70- och 80-talen. 
Orsaker är bl a globaliseringen, EU:s inre marknad och 
privatiseringen av statlig verksamhet. Därtill kommer 
att dagens leveranser sker ”just-in-time”. Detta innebär 
att många olika privata och allmänna aktörer behöver 

involveras och att logistiken kommer att spela en viktig 
roll. Folkförankring och försvarsvilja talas det mycket 
om, samtidigt som medvetenheten hos allmänheten och 
privata aktörer ändå behöver öka. 

En av de stora utmaningarna som vi står inför i upp-
byggandet av totalförsvaret är att Försvarsmakten 
är betydligt mindre idag än under kalla kriget. 

Förr hade man egna sjukvårds-
kompanier och betydligt fler egna 
fordon för strategiska transporter. 
Försvarsmakten är därför nu i  
mycket större utsträckning än  
tidigare i behov av stöd från övriga 
samhället för att kunna utveckla 
operativ effekt. En stor del av det 
stöd som Försvarsmakten behöver 
kan lösas genom olika typer av 
förhandsavtal, men de innebär  

också stora ekonomiska kostnader. 

Medan Sverige avvecklade sitt totalförsvar utvecklade 
Finland sitt. Där tryggas samhällets vitala funktioner 
genom samverkan mellan myndigheterna, näringslivet 
samt organisationerna och medborgarna. Vi kan inte 
kopiera Finlands lösning, eftersom förutsättningarna 
och samhällets uppbyggnad inte är likadana, men vi 
kan  inspireras av hur andra länder gör och se till att 
uppdatera det gamla som faktiskt skulle kunna fungera 
även idag. Lagerhållning av särskilt viktiga förnöden-
heter, forcerad produktion och leverans i hög hotmiljö 

Stödet till  
Försvarsmakten
Sedan ett par år tillbaka pågår ett arbete dels med att konkretisera 
Försvarsmaktens behov av stöd i en situation av höjd beredskap, 
dels med att göra bedömningar av vilken sorts stöd som vi kan få 
från centrala myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner 
och privata aktörer. De regionala och lokala nivåerna spelar en 

mycket viktig roll.

Cindy Sturesson

”  Sverige  
avvecklade sitt 
totalförsvar 
medan Finland 
utvecklade sitt.
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är några uppgifter som måste övervägas. Det handlar 
också om att kunna lita på leverantörerna och veta att 
de kan hantera sekretess. Försvarsmaktens behov av att 
kunna köpa utan mellanhänder kan bli akut och för att 
det ska fungera måste leverantörerna ha kompetens om 
logistik och säkerhet. I förlängningen hänger det på att 
det finns en utbredd försvarsvilja i landet. 

Det är angeläget att alla aktörer kommer igång med arbetet. 
 Det handlar inte bara om Försvarsmaktens behov av stöd 
utan även om att samtidigt kunna upprätthålla sam-
hällsviktig verksamhet och att skydda civilbefolkningen. 

Sedan ett par år tillbaka pågår ett arbete dels med 
att konkretisera Försvarsmaktens behov av stöd i  
en situation av höjd beredskap, dels att göra be-

dömningar av vilken sorts stöd som vi kan få från centrala 
myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner och 
privata aktörer. De regionala och lokala nivåerna spelar 
en mycket viktig roll samtidigt som de har en längre start-
sträcka i totalförsvarsplaneringen. Utmaningarna är  
många, i vissa fall stora. Lägg till samhällets sårbarhet med 
ökad digitalisering och ett omfattande energiberoende, 
så ökar komplexiteten i totalförsvarsuppgiften ytterlig-
are. Det kommer exempelvis att vara viktigt att i ett 
läge av höjd beredskap kunna upprätthålla förmåga till 
transporter, livsmedels- och läkemedelsförsörjning och 
elektroniska kommunikationer. Ska Försvarsmakten ha 
egna beredskapslager av livsmedel och läkemedel? Eller 
finns det andra varianter som exempelvis omsättnings
lager för både livsmedel och läkemedel? 

Regeringsuppdraget från våren 2017, handlar  
även om skyddade ledningsplatser och säkra 
samband för både militära och civila aktörer. 

Hur kan robusta system för säkra samband mellan dessa 
byggas upp? Medvetenheten om vad som är skyddsvärd 
information har ökat de senaste åren, men tekniken har  
inte hunnit med. Kommunikationen måste kunna upp  - 
rätthållas mellan Försvarsmakten och andra myndig - 
heter, men att dela stora mängder information på ett 
säkert sätt är inget som görs vare sig snabbt eller enkelt. 
Antalet utbildningar inom området totalförsvar har ökat 
markant de senaste åren och kunskapen stiger. Total-
försvarsplaneringen går framåt, vilket märks i en ökad 
medvetenhet om våra sårbarheter och insikt om vilken 
typ av åtgärder som behöver vidtas. Det syns också i 
det växande engagemang som finns och där de frivilliga 
försvarsorganisationerna spelar en viktig roll. De kommer 
att behöva inkluderas mer och deras bidrag i form av 
både välutbildade och kunniga medlemmar, samt deras 
efterfrågade materiel, kommer att utgöra viktiga delar i 
ett nytt totalförsvar. 

Ett ökat intresse för totalförsvaret och medborgarnas 
vilja att bidra till att öka Försvarsmaktens förmåga och 
samhällets motståndskraft är nyckelförutsättningar för 
att skapa ett robustare Sverige. 

Cindy Sturesson är handläggare vid Högkvarterets 
totalförsvarsavdelning.

cindy.sturesson@mil.se

Försvarsmakten behöver egna sjukvårdsförband. Foto: Bezav Mahmod, Försvarsmakten.
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TEMA: Ett nytt civilt försvar

Totalförsvarsplaneringen utgår från att ett 
öppet väpnat angrepp mot Sverige, med ett 
intensivt och snabbt förlopp, inte kan ute-
slutas. Inledningsvis kan stridshandlingar 
med insats av fjärrstridsmedel och sabo-

tageförband vara aktuella.

Särskilt militärstrategiskt utsatta områden bedöms vara  
Stockholm, Gotland, Östersjöinloppet och Nord kalotten.  
Härtill kommer områden av stor betydelse för samhällets  
försörj ning och funktion. Den dimen - 
sioner ande hotbilden utgörs av det s k  
typfall fyra, ingående i Hotbilds
underlag i utvecklingen av civilt för  
svar1, utfört av Total  försvarets Forsk - 
ningsinstitut (FOI) på uppdrag av  
Myndigheten för sam hällsskydd och  
beredskap (MSB). Detta utgör sam - 
hällets gemensamma planerings - 
förutsättning inför höjd beredskap.  
Typfallet beskriver ett väpnat angrepp med fjärrstrids - 
medel mot militära mål och civil infrastruktur. Angrepps  - 
målen bedöms vara svenskt flyg och flotta i bas, reserv  
baser, förråd för kvalificerad ammunition, bränsle och 
reserv delar samt markförband, militära försvarets led-
nings organ och kommunikationsnoder och civil infra-
struktur av särskild betydelse.

MSB konstaterar för sin del att de kommuner som redan 
nu påbörjar arbetet med att inkludera höjd beredskap i 
planeringen för sitt krisberedskapsarbete kommer att ha 

Återtagande av  
lokalt civilt försvar!

Återtagande av förmåga till civilt försvar är prioriterat. Försvarsmakten 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utarbetat en 

grundsyn för en sammanhängande planering för totalförsvaret. Återtagande 
av förmåga till civilt försvar kan, och bör, påbörjas omgående med den  

kunskap och förmåga som kommuner med flera aktörer har.

Hans Ingbert

nytta av det framöver. Inledningsvis bör detta omfatta  
kunskapsuppbyggande och ökad förmåga till säkerhets-
skydd samt påbörjande av planering för höjd beredskap.

Lokala aktörer, exempelvis kommuner och rädd - 
ningstjänst orga nisationer, kan genomföra en för - 
enklad hotbildsbedömning genom att kombinera 

målkatalogen i typfall fyra med de risk- och sårbarhets-
analyser som sedan tidigare ska finnas framtagna på 
lokal nivå. Ytterligare information kan erhållas från de 

högre regionala grundsynerna som 
ut arbetats av mili tärregionerna och 
länsstyrelserna.

Utifrån den bedömningen kan det  
göras en första uppskattning om  
huru vida aktuellt område bedöms  
kunna bli primärt utsatt för en an-
gripares handlingar. Områden som 
inte tros bli utsatta för angrepp bör 
sannolikt inrikta sin planering mot 

stöd till drabbade och mottagning av skadade och/eller 
utrymda.

En inledande planering för höjd beredskap på lokal nivå 
bör omfatta nedan redo vis ade åtgärder.

Säkerhetsskyddet prioriteras inledningsvis avseende 
hantering av sekretessbelagd information samt analys av 

1 Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar, Total
försvarets forskningsinstitut, FOI Memo 5089, 2014.

”  De flesta  
åtgärderna kan 
ske inom ramen 
för en utvidgad 
krisberedskap.
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behovet av tillträdesbegräns ningar för vissa anläggningar  
(vattenverk, ledningsplatser, driftcentraler och liknande).

Nästa steg bör utgöras av krigsplacering av egen  
personal med särskild prioritering av indi vider 
som arbetar inom så dana verksamheter som ska  

bedrivas under höjd beredskap, samt med beaktande av  
att dessa kan behöva för stärkas. Personalersättning bör  
också beaktas och det kan komma att bli aktuellt med  
avtal om tjänstgöring för pen sionerad eller av olika skäl  
förtidsavgången personal. Alt ernativt kan samverkan  
med frivilliga försvarsorganisationer ske. Ändrade tjänst - 
göringsformer kan behöva be aktas för lösande av upp - 
 gifter inom barnomsorg, räddnings tjänst, grund skola,  
äldreomsorg, hemtjänst med mera.

Kommuner har ofta endast tillgång till en krislednings-
plats. I planeringen för höjd beredskap behöver höjd 
tas för alternativ ledningsplats (gärna skyddad), belägen  
på annan plats än den ordinarie. Även kommunal 

räddnings tjänst bör överväga alternativa ledningsplatser, 
varvid samverkan med andra räddningstjänster kan vara 
en väg att gå. 

Beroende på om en kommun bedöms bli mål för bekämp-
ning med fjärrstridsmedel kan särskilda förstärknings-

åtgärder behöva vidtas inom ramen för befolkningsskydd  
och räddningstjänst. Befolkningsskyddet omfattar 
iden ti fiering av befintliga skyddsrum inklusive en 
bedömning av om dessa motsvarar behovet för olika 
delområden. Översyn av placeringen av varningsaggre-
gaten för signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten” 
bör ses över och eventuellt komp letteras. I framtiden är  
det troligt att förmågan att ge flyglarm och beredskaps   
larm över dessa kommer att återinföras. Räddnings - 
tjänsten ska ha förmåga att genomföra räddnings - 
insatser i om råden som utsatts för fjärr bekämpning. Den  
förmågan är nu delvis bristfällig, då en stor del av den  
gått förlorad i och med avskaffandet av civil  pliktsorgani  
sationen. För  måga att undsätta i skyddsrum, om händerta  
oex ploderad ammu nition samt genomföra liv räddande  
personsanering är i dag begränsad, men kan ökas genom  
exempelvis överens kommelse med kommunernas tek-
niska kontor om bistånd för inträngning i raserad  
fastig het samt öppnande av väg. Sådana överenskom-

melser förutsätter att dessa 
verksamheter prioriteras inom 
kommunen och ges tilläggs-
uppgifter.

För såväl kris- som krigs-
planering behöver uthål - 
lig  heten ses över. Åtgärder  

som kan vidtas utan särskilda 
anvisningar är exempelvis om-
sättningsbara lager av baslivs-
medel och förbrukningsartiklar 
för sådana av kommunens verk - 
samheter som ska bedrivas under  
höjd beredskap. Motsvarande 
åtgärder bör genomföras med 
avseende på drivmedelsförsörj-
ning, varvid utöver fordon även 
reservkraftaggregat behöver be - 
aktas. Redundans beträffande 
el- och teleförbindelser bör 
säkerställas.

Merparten av redovisade åt-
gärder kan ske inom ramen för en  
utvidgad krisberedskap. Arbetet  
måste ske i nära samarbete med  

andra aktörer, vara ständigt pågående och lyhört för 
hotbildsförändringar samt anvisningar från central nivå.

Hans Ingbert är brandingenjör och räddningschef.

hans.ingbert@comhem.se 

Kan lagring av drivmedel bli en kommunal angelägenhet? Foto: Joe Gough / Shutterstock.com.
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Försvaret  
och valet
Försvarsmakten och det civila försvaret står inför en 
säkerhetspolitisk utmaning när det gäller att möta  
omvärldshotet i Östersjöregionen. Till det behövs både 
soldater, materiel och fungerande försörjning från  
civilsamhället, skriver Per Lunqe. 

Vi bad om svar på frågan: Vilken är den viktigaste frågan för försvaret? 
Partiernas talespersoner för försvarsfrågor svarade.

Stridsvagnskompaniet från I19 Boden anländer till Uppsala under Aurora. Foto: Bezav Mahmod / Försvarsmakten.
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Socialdemokraterna, Åsa Lindestam (1):
PERSONALEN ÄR VIKTIGAST

Personalen är försvarets viktig aste 
resurs och därför måste personalen 
och dess behov alltid vara första 
priori tet. I det militära försvaret 
ska det finnas tillräckligt med 
personal på alla nivåer. Man ska 
kunna utvecklas, avancera, ha en 
vettig löneutveckling och göra  
karriär. Personalen ska ha adekvat 
utrustning och möjlighet att öva 
i den utsträckning som behövs. 
Det ska finnas materiel tillgängligt 
för snabb mobilisering. Det civila 
försvaret ska präglas av kunskap 
hos direkt ansvariga men även hos 
allmänheten. Total försvaret är bara  
så starkt som de personer som utgör  
och verkar i det. Total försvaret  
måste få kosta, i pengar, tid, enga ge - 
mang och kunskapsutveckling.

Foto: Riksdagen.

Miljöpartiet de gröna,  
Anders Schröder (2):
SKYDD MOT PÅVERKANS
OPERATIONER

Försvarspolitiken kommer huvud - 
 sakligen att kretsa runt den pågå-
ende omställningen från insats- till  
territorialförsvar. Alla partier 
behöver visa att man tar ansvar för 
Försvarsberedningens delrapport 
om civilt försvar. Utifrån detta  
behöver vi ha en bred parlamen-
tarisk dialog om hur vi bygger ett  
modernt, väl fungerande och effek
tivt försvar på sikt. Utmaningen 
under valet kommer att vara att slå 
vakt om Sveriges demokratiska  
process och skydda den från 
påverkans opera tioner. Vi vill inte 
ha en svensk upp repning av det 
som skedde i det amerikanska 
presidentvalet med ryska försök till 
påverkan.

Foto: Miljöpartiet.

Moderaterna, Hans Wallmark (3):
MÖT OMVÄRLDSLÄGET

Försvarets förmåga måste stärkas 
utifrån det fortsatt försämrade 
omvärldsläget. Ökade ansträngnin-
gar kommer att kräva att försvars-
anslaget uppgår till två procent av  
bruttonationalprodukten på cirka  
tio års sikt. Det är en rimlig bedöm - 
ning och inte någon ”anslagsbingo”.  
Detta möjliggör att den beslutade 
ambitionen och organisationen 
kan uppnås och ytterligare ökad 
förmåga kan byggas efter år 2020. 
Försvarsmaktens underlag ska tas 
på stort allvar. Ett medlemskap 
i Nato, med solidariska försvars-
garantier och gemensam planering, 
är det enda internationella försvars-
samarbete som på allvar skulle 
stärka Sveriges säkerhet. Isolation-
ism får inte vara ett alternativ.

Foto: Moderaterna.

Centerpartiet, Daniel Bäckström (4):
MER PENGAR TILL FÖRMÅGA

Mer pengar är viktigt så att vi kan 
bygga den försvarsförmåga som 
det säker hetspolitiska läget kräver. 
Vi måste få ordning på personal-
försörjningen, både soldat- och 
officersrekryteringen. Det är viktigt  
med nya stora materielsystem, men  
vi måste också ha mer förbruknings - 
materiel som t ex ammunition, det 
som gör att Försvarsmakten kan 
öva och träna mycket och regel-
bundet. Cyber säkerheten måste 
stärkas på bredden i samhället;  
där finns stora utmaningar. Sen 
vill jag se en utvecklad förbands-
struktur i hela landet och verkstad 
av totalförsvarsplaneringen. Livs-
medelsförsörjningen ligger mig  
som centerpartist nära om  
hjärtat.

Foto: Riksdagen.

1

2

3

4
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Liberalerna, Allan Widman (5):
MER INTERNATIONELLT  
SAMARBETE

För Liberalerna är det i huvudsak 
två försvarsfrågor som är särskilt 
viktiga. Det är dels att försvaret 
tillförs mer resurser så att anslagen  
på sikt uppgår till två procent av 
BNP. Liberalerna är det parti som 
är mest försvarsvänligt och 2020 
vill vi att försvars anslagen ska 
uppgå till 1,3 procent av brutto-
nationalprodukten.  

Men vi anser också att Sverige 
behöver mer internationellt sam-
arbete. Vi är ett litet land, som  
behöver samarbeta med andra  
liberala demokratier. Därför väl-
komnar vi försvarsprojekten inom 
EU och vi ser gärna att Sverige ut-
vecklar samarbetet. Vi vill även att 
Sverige ska söka Natomedlemskap.

Foto: Liberalerna. 

Kristdemokraterna,  
Mikael Oscarsson (6): 
NATO OCH TVÅ PROCENT

De två viktigaste frågorna är 
Natomedlemskap och att försvars-
budgeten ökar till två procent av 
brutto nationalprodukten. Fördubbla 
armén, så att dagens två brigader 
blir fem, plus två specialanpassade  
stridsgrupper för Stockholm och 
Gotland. Antalet värnpliktiga bör 
öka från 4 000 till 12 000 per år. 
Flottan måste för dubblas så att den  
kan verka på både ost- och väst-
kusten, nya ubåtar anskaffas så 
att fyra till fem ubåtar kan vara 
till sjöss samtidigt. Flyg vapnet ska 
bibehållas på minst nuvarande nivå 
med cirka 100 flygplan. I stället för 
att skrota alla dagens JAS Gripen 
C/D-plan, bör vi behålla minst 40 
samtidigt som vi bygger 60 nya. 

Foto: Centerpartiet.

Vänsterpartiet,  
Lotta Johnsson Fornarve (7):
STARKT TOTALFÖRSVAR 

Vänsterpartiet vill se ett väl 
fungerande total försvar med ökad 
operativ förmåga och ett starkare 
civilförsvar. Vi behöver inkludera 
fler aspekter i det säkerhetspolitiska 
arbetet. Samhället ska vara robust, 
oavsett om det gäller cyberattacker, 
extrema väderhändelser, eller en  
krigssitua tion. Vi värnar om den 
militära alliansfriheten, som 
bidragit till att generationer i Sverige 
kunnat leva i fred. Vi menar att 
värdlands avtalet med Nato ska 
rivas upp och vi säger nej till en 
ökad militarisering av EU. Sverige 
ska vara en stark röst för fred och 
avspänning, både i vårt närområde 
och i resten världen.

Foto: Riksdagen.

Sverigedemokraterna,  
Mikael Bystedt (8):
FLER OFFICERARE

Vi vill främst ha en ökad perso nal-
försörjning, och då framför allt  
antalet officerare i Försvarsmakten. 
Vi vill ha ett nytt luftvärnssystem, 
men ett system som ej ska utgöras 
av Patriot. Vi vill se en utökning av 
antalet krigs förband och därmed 
ökat antal civilförband och värn-
pliktiga. Civilförsvaret måste  
utökas, utan det fungerar inget  
annat. Forskningen är mycket  
viktig och måste satsas på.

Foto: Sverigedemokraterna 

Per Lunqe är frilansjournalist.

per@lunqe.se
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Utredningens betänkande är 
ett underlag för den försvarspolitiska 
berednings- och beslutsprocessen 
inför försvarsinriktningsbeslutet 
för perioden 2021-2025. Den ska 
bedöma hur det samlade materiel-
behovet kan omhändertas vid 
oförändrade ekonomiska ramar, 
samt redovisa åtgärder som inte 
ryms inom oförändrade ekonomiska 
ramar i prioritetsordning. Försvars-
makten ska enligt regeringen i 
första hand utformas för att kunna 
möta ett väpnat angrepp på hög 
konfliktnivå mot en kvalificerad 
motståndare. Flera större materiel-
system behöver omsättas och 
brister behöver åtgärdas i perioden 
efter 2025. Dessa materielbehov 
har till betydande delar inte kunnat  
inrymmas i Försvarsmaktens nu-
varande planering. 

UTGÅNGSPUNKTER

Systembalans d v s en balanserad 
tillgång av plattformar, vapen,  
ammunition, sensorer, lednings-
system och logistik för ett förband 
eller en förmåga är av betydelse för 
den operativa förmågan. Förmågan 
till omvärldsuppfattning är central,  
bl a genom en kombination av mark - 

bundna-, sjöburna- samt luftburna 
sensorer. Sensorerna behöver bli  
mer tåliga mot bekämpning. Led-
nings- och sambandssystemen 
anpassas för att leda förband i 
brigad. Markstridskrafterna bör 
kunna genomföra strid på hög 
konfliktnivå mot en kvalificerad 
motståndare. Bekämpnings  - 
förmågan med indirekt eld och 
stridsfordon är prioriterad. Marin-
stridskrafternas bekämpnings-
förmåga bör i första hand inriktas 
mot sjömål, där bl a ubåtar och 
landbaserade sjömålsrobotar utgör 
viktiga resurser. För flygstridskraft
erna är förmågan till luftstrid priori - 
terad. Av betydelse för stridsflygets 
överlevnad är bl a en förbättrad 
förmåga till spridning, där den luft-
operativa förmågan bör säkerställas  
under ombeväpningsperioden från 
JAS 39 C/D till JAS 39 E. 

FÖRSLAG

Vid en oförändrad försvarsekonomi  
förordar utredningen en senarelägg-
ning av den planerade anskaffningen  
av ett luftvärnssystem med medel-
lång räckvidd. Därigenom frigörs 
cirka 12 miljarder kronor. Det 
möjlig gör en höjning av den opera-

tiva förmågan inom Försvars-
makten som helhet, som annars 
inte skulle vara möjlig. För tioårs-
perioden 2021 till 2030 föreslås 
tillskott i tre steg. I Steg 1 (cirka 
56 miljarder kronor) föreslås bl a 
satsningar på vidmakthållandet av  
materiel samt anskaffning av mängd  
materiel och ledningsmateriel i  
syfte att öka Försvarsmaktens 
förmåga i sin helhet och undvika de 
brister som skulle uppstå med nu-
varande planering. I Steg 2 (cirka 
65 miljarder kronor) förbättras 
framför allt förmågan till luftförsvar,  
men även markstridskrafterna 
stärks. Det innefattar satsningar på 
vapen och annan utrustning inom 
stridsflyget, ökad baserings och 
spridningsförmåga, robust sensor-
kedja samt ytterligare luftvärn.  
Steg 3 (cirka 47 miljarder kronor) 
bidrar till en generell förmågeökning 
inom alla stridskrafter. Förslagen på 
åtgärder avser olika förbättringar 
inom samtliga stridskrafter.

Ingemar Wahlberg har varit 
regeringens utredare av Försvars
maktens långsiktiga materielbehov.

wahlberg.ingemar@gmail.com

Försvarets  
materiel

Vid en oförändrad försvarsekonomi förordar utredningen 
en senareläggning av den planerade anskaffningen av 
ett luftvärnssystem med medellång räckvidd, skriver 
Ingemar Wahlberg.

Luftförsvaret förblir en nyckelkomponent. Foto: Hampus Hagstedt, Försvarsmakten.
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Känns argumentet igen? Det är  
i så fall för att det yttrats genom alla 
tider. Det sägs att Cicero år 66 f Kr  
beklagade sig över den fallande 
standarden på dåtidens ungdom. 
De sades vara fysiskt förslöade, 
sakna ambition med sina liv likväl 
som respekt för äldre. Det sägs att 
han med dessa argument förut-
spådde att ingen av dem skulle 
kunna växa upp för att axla det tunga 
ansvaret som senator eller befäl-
havare i de romerska legionerna. 

Samma fenomen återfinns idag. Har 
du någonsin hört någon uttrycka 
att den militära grundutbildningen 
är mycket mer krävande nu än när 
de själva genomförde den? Sanno-
likt inte. Anledningen att vi ofta 
uppfattar att det alltid var bättre 
förr har enkla anledningar. Under 
den första tiden efter inryckning 

är varje ny uppgift per definition 
det mest påfrestande soldaten varit 
med om. Det är även så vi kommer 
att minnas den senare i karriären, 
fast då med andra referensramar. 

vår egen förmåga i syfte att framstå 
som mer kompetenta och värdiga. 
Att vi vill ha en positiv självbild gör 
även att triumfer med tiden blir 
mer framträdande än tragedier i 
vårt minne. Enklare uttryckt, ju 
längre tid som gått desto bättre 
tycker vi att det var förr. Det är 
på grund av detta som vi alltid 
kommer att tycka att ungdomen 
är förslöad och hävda att det var 
hårdare förr, likväl som att yttra 
farhågor huruvida yngre förmågor 
kommer att klara soldatlivets um-
bäranden. Men som Erik Lagersten 
under sin tid som Försvarsmaktens 
informationsdirektör en gång så 
träffande svarade en twittrare, 
orolig för sin yngre brors förmåga 
att överleva den militära intryck-
ningen: ”Vi har fått fart på morgon-
trötta ynglingar sedan 1619, det 

Det var bättre 
förr! Eller ?
Det går utför med dagens rekryter. De ungdomar som 
kommer in i yrket är förslöade och fysiskt svaga, de saknar 
ofta ambition med livet likväl som den mentala och fysiska 
uthållighet som krävs för att bli en duktig soldat. Den 
sanna krigarandan är därmed dömd till sin undergång. 
Eller är den verkligen det? skriver David Bergman.

”
Vi övertolkar vår 
egen förmåga i syfte 
att framstå som 
mer kompetenta 
och värdiga.

BÄTTRE FÖRR?

Den psykologiska förklaringen till  
att äldre alltid klagar på yngre 
grundar sig ofta i en egocentrisk 
snedvridning, och att vi övertolkar 
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Ibland är det nyttigt att stanna upp och reflektera över hur långt vi faktiskt kommit inom många områden. Inom exempelvis 
sjukvården har våra egna och andras dyrköpta erfarenheter lett fram till en markant utveckling av procedurer och personlig 
utrustning för den enskilde soldaten för att utföra stridsskadesjukvård. Foto: Johan Lundahl / Försvarsmakten

kommer att gå utmärkt den här 
gången också”. 

Det finns absolut organisatoriska  
utmaningar. Och självklart finns 
det områden, inte minst när det 
gäller storlek och tillgång på 
resurser, där man faktiskt kan säga 
att det var bättre förr. Men ibland 
behöver vi stanna upp och betrakta 
hur långt vi ändå kommit inom 
många områden. 

HUR LÅNGT VI HAR KOMMIT

Våra utlandsinsatser har utifrån 
många aspekter drivit fram en 
positiv utveckling, inte minst inom 
utbildning och utrustning. Inom 
exempelvis sjukvård har våra egna 
och andras dyrköpta erfarenheter 
lett fram till en markant utveckling 
av procedurer och personlig utrust-
ning för den enskilde soldaten för 

att utföra stridsskadesjukvård. En  
gång i världen begränsades den, 
något förenklat, till ett första 
förband i höger benficka. Idag har 
den, inte minst inom utbildnings-
området, blivit markant bättre och 
säkerställt att det inte bara är den 
dedikerade sjukvårdspersonalen 
som kan rädda liv. 

Andra exempel är nyttjandet av 
flygunderstöd. Det fanns en tid 
när samarbetet mellan Armén och 
Flygvapnet låg på en betydligt mer 
stillsam nivå och där tanken att 
man på plutons- eller till och med 
gruppnivå skulle ha möjlighet att 
leda in flygunderstöd till mark
förband hade varit helt omöjlig. 

Våra skarpa insatser har även fört 
med sig att fler yngre officerare och 
soldater än på länge har strids-

erfarenhet. Även om denna strid 
på förbandsnivå inte alltid är 
normerande för den som krävs i ett 
nationellt försvar har den på indi-
vidnivå lett till att många personer 
i uniform vet att de klarar av yrkets 
krav och utmaningar. Ibland kan 
det vara nyttigt att reflektera över 
att även de många duktiga med-
arbetare som årligen medaljeras 
för stort personligt mod alla dömts 
ut som del av en förlorad generation 
med en djup suck och ett ”Var ska 
det här sluta?”.

David Bergman är major och 
försvarsmaktsdoktorand.

Davidb79@gmail.com 
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Nyligen har Försvarsberedningen 
framlagt ett första betänkande, 
i vilket framhålls vikten av att vi 
återskapar ett totalförsvar. Folk-
försörjningen måste tryggas.     

I synnerhet efter millennieskiftet 
har Sverige blivit mer sårbart för 
olika former av hot, påtryckningar, 
illegala aktiviteter som dataintrång, 
terroristaktioner, organiserad 
brottslighet, desinformation, m m. 

KÄNSLIGT SAMHÄLLE

Under det kalla kriget nedprioriter-
ades sjöfartsskyddet. Folkförsörj-
ningen, liksom industrin, bedömdes  
då i krissituationer kunna tillgodoses 
genom lagring av kritiska resurser. 
Dagens situation skiljer sig från 
den som rådde då. Lagerhållningen 
har avvecklats och folkförsörjningen  
baseras på ett kontinuerligt flöde 
av resurser till och från vårt land 
enligt principen ”just in time”.

Ur transportsynpunkt är Sverige en  
ö. Fungerande sjötransporter är en  
absolut förutsättning för folkförsörj-
ningen liksom för vår industri, 
grunden för vårt välstånd. Såväl 
detaljhandeln som industrin håller 
i dag lager för endast en kort tid. 
Efter några dygn utan tillförsel  

börjar det bli tomt på livsmedels-
butikernas hyllor.  

LIVLINAN

Industrins exportvaror, samt  
importen av råvaror och kompo nen-
ter, fraktas till mer än 90 procent på 
fartyg. Under ostörda förhållanden 
uppgår antalet årliga fartygsanlöp  
till Göteborg, Skandinaviens största  
hamn, till cirka 8,000. Efter om-
lastning där och i andra stora  
hamnar i Nordeuropa går en viktig 
del av import- och exportsjöfarten  
vidare till och från hamnar i 
Östersjön och Bottenhavet. 

– av vital betydelse. Befolkningen, 
näringslivet och militära förband 
på ön behöver för sin försörjning 
kontinuerliga sjötransporter. I dag 
gör färjorna runt 15 dubbelturer 
varje dygn. 

SKYDDET

Upprätthållande av maritim säker-
het är ständigt pågående och kan 
i ofred inte lösas enbart genom 
eskortering av handelsfartygen.  Sjö-
farten hotas av ubåtar, från luften  
och från minor i farlederna och från 
angrepp med ytstridsfartyg. Lederna  
till våra hamnar och skär gårds-
områden måste bevakas, skyddas 
och hållas minfria. För att trygga  
sjöfarten måste denna kon trolleras 
och dirigeras inom våra omgivande 
havsområden både i väster och 
öster. Ett alliansfritt Sverige kan 
inte hoppas på att vänligt sinnade 
nationer avdelar resurser för att 
skydda sjöfarten i vårt närområde. 
Egna resurser krävs.  

Detta ställer krav på ett tillräckligt  
antal marina enheter i både Väster - 
havet och i Östersjön så att sjö-
trafiken samtidigt kan genomföras 
och skyddas i alla våra omgivande 
havsområden – även vintertid och 

Skyddet av  
vår sjöfart 
Sjöfarten hotas av ubåtar, från luften, från minor i 
farlederna och från angrepp med ytstridsfartyg. Våra 
hamnar och skärgårdsområden måste bevakas, skyddas  
och hållas minfria. För att trygga sjöfarten måste denna  
kontrolleras och dirigeras inom våra omgivande havs
områden både i väster och öster, skriver Göran R Wallén.

”
Upprätthållande  
av maritim säker
het är ständigt 
pågående.

Under kris och höjd säkerhets-
politisk temperatur måste sjötrafiken 
till och från landet skyddas. Det 
är inte bara en fråga om västkust-
hamnarna. För folkförsörjningen 
är säkra sjötransporter i Östersjön 
– i synnerhet till och från Gotland 



27

under andra besvärande meteoro-
logiska förhållanden. Sådana 
påverkar varken dagens transport-
fartyg eller ubåtar. Sjötransporterna  
kan endast uthålligt skyddas av 
marina stridskrafter. 

Marina resurser utgör ett samman-
satt system. Varje typ av marin  
insats kräver en nära taktisk sam-
ordning av system under, på och 
över ytan, liksom försvarade baser. 
Stridsfartygen kan indelas efter 
olika uppgifter: (a) för att hålla 
våra sjötransportleder fria från  
minor. (b) för verksamhet under 
ytan och (c) för verksamhet på ytan.  
Resurs erna härför utgörs i dag av 
(a) sju minröjningsfartyg, (b) fyra 
ubåtar och (c) fem korvetter typ 
Visby, de två äldre korvetterna typ 
Gävle, och några patrullfartyg. I 
Marinen ingår också ett kustrobot-
batteri och en amfibiebataljon.

ALLTFÖR SMÅ RESURSER

Med tanke på Sveriges långa kust 
och stora vattenområden lämpade 
för minkrigföring är antalet enheter 
för minröjning otillräckligt. Huvud-
delen av fartygen anskaffades på 
1980-talet. Att statsmakterna  
fattat beslut om anskaffning av 
två nya ubåtar och moderniser-
ing av två äldre innebär ökad 
uthållighet. Antalet ubåtar 
behöver ökas ytter  ligare  
för att långsiktigt öka system-
ets operativa effekt. För att 
säker ställa försvaret av baser och 
hamnar på Västkusten erfordras 
ytterligare minst en amfibiebataljon. 

De nuvarande fartygen för verksam-
heter på ytan, vilka i fred, kris och 
krig kommer att vara Marinens 
mest omfattande, börjar närma 
sig slutet på sin tekniska livslängd. 
Visby-korvetterna sjösattes mellan  
år 2000 och 2006, Gävle-klassen  
1990 och 1991. Genom halvtids-
modifiering beräknas fartygen kunna  
utnyttjas till mitten av 2020-talet.  
De har i dag god förmåga när det  

gäller strid mot mål på och under  
ytan samt till självförsvar mot 
angrepp från luften. Den luft-
försvarsrobot, som skulle ha gett 
Visby-korvetterna kapacitet att 
luftförsvara även eskorterade  
fartyg och därigenom förbättra  
möjligheten att upprätthålla mari-
tim säkerhet i vårt närområde, 
ströks av Försvarsdepartementets 
”genomförandegrupp” år 2008.  

Ubåtsjakthelikoptrar är ett nöd-
vänd igt system i kampen mot ubåtar. 
Den under 1980-talet åter uppbyggda  
förmågan till effektiv taktisk sam
ordning mellan ytstrids fartyg och 
helikoptrar försvann genom olyck-
liga beslut. Den för mågan måste nu 
återigen byggas upp. 

helikopter, vilket skapar nödvändig 
uthållighet i försvaret mot ubåtar. 
Nämnda funktioner kan inte sam-
tidigt rymmas på dagens svenska 
korvetter. Nästa generations fartyg 
måste därför växa i storlek. Med ett 
större fartyg ryms också en större 
besättning, vilket möjliggör en  
mycket viktig redundans. Ett strids-
fartygs besättning måste vara så 
stor att man kan fortsätta striden 
och samtidigt bekämpa skador 
tillfogade av motståndaren, något 
som knappast är möjligt i dag. 

Marinens utveckling från 2020- 
talets mitt och försvarsgrenens 
bristande förmåga att upprätthålla 
maritim säkerhet i våra omgivande 
havsområden inger stark oro. I 

Ersättningsbyggnad behöver inplaneras för våra korvetter som börjar falla för 
åldersstrecket. Foto: Marcus Olsson, Combat Camera / Försvarsmakten.

såväl kris som krig är säker sjöfart 
av avgörande betydelse för vår 
folkförsörjning.

Göran R Wallén är konteramiral.

goran.r.wig@gmail.com 

Nästa generations ytstridsfartyg 
måste – utöver spanings- och sam-
bandsmedel – ha vapen mot mål 
på ytan, under ytan, i luften samt  
möjlighet att fälla minor. Med tanke 
på uppgiften sjöfartskydd måste 
denna typ av ytstridsfartyg, kunna 
ta emot en medeltung ubåtsjakt-
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Perspektivstudien utgör 
Försvarsmaktens utgångspunkt 
för diskussionerna med statsmakt-
erna inför nästa inriktningsbeslut 
och är ett viktigt ingångvärde till 
bland annat Försvarsberedningens 
arbete. Studien betonar behovet av 
att återuppbygga en grundläggande,  
långsiktig och trovärdig militär 
försvarsförmåga för att i perioder 
av spänt omvärldsläge kunna ha en 
betryggande och krigsavhållande 
motståndskraft.

VI PÅVERKAS

Försvarsmakten bedömer att den  
militära operationsmiljön i 
Östersjöområdet kommer att för-
ändras vad avser ett angrepps syfte, 
omfattning och karaktär i perioden 
fram till 2035. Om en militär kon-
flikt utbryter i närområdet kommer 
Sverige oundvikligen att påverkas. 
Studien noterar att Försvarsmaktens  
samlade förmåga nedgår med nu-
varande planering och ekonomi. På 
andra sidan Östersjön prioriterar 
samtidigt Ryssland omfattande 
resurser till militär förmågetillväxt.

Perspektivstudien beskriver en 
målbild för utvecklandet av en för-
svarsmakt som har förutsättningar 
att uppfylla de militärstrategiska 
målsättningarna på alla konflikt

nivåer, och som har förmåga 
att ta ett större ansvar för fred 
och säker het i Östersjöområdet. 
Studien pekar på det omfattande 
behovet av materielomsättning 
– detta i likhet med Materiel-
behovsutredningen, som utgår 
från en prolongering av nuvarande 
organisation.

KRIG OCH GRÅZON

Det väpnade angreppet mot Sverige  
är fortsatt dimensionerande, men  
studien konstaterar att en mot-
stånd are sannolikt kommer försöka  
nyttja fördelarna med att agera i 
gråzonen mellan fred och krig. Att 
tidigt upptäcka fientliga handlingar 
och knyta dessa till en statsaktör 
ökar försvararens handlingsfrihet 
samt möjligheterna att engagera 
partnerländer.

Om ett väpnat angrepp ändå 
inträffar ska Försvarsmakten ha 
förmåga att påverka en angripare i 
mark-, sjö och luftmiljön och över 
hela djupet. Försvarsmakten ska 
också ha en god förmåga till uthål-
liga försvarsoperationer på eget 
territorium.

FÖRSTÄRKNINGAR BEHÖVS

Utifrån dessa utgångspunkter har 
ett antal operativa slutsatser dragits 

och legat till grund för utvecklingen 
av både ett koncept för uppträdande 
och en försvarsmakts struktur för 
år 2035. Exempel på dessa är en 
utökad förbandsvolym, ökad geo-
grafisk närvaro, förbättrade sprid
ningsmöjligheter och förmågan  
att nyttja teknikutvecklingens 
möjlig heter.

Det sammanlagda personalbehovet 
år 2035 uppgår till knappt 120 000 
individer. Den största ökningen 
sker genom en utökad värnplikt, 
men strukturen innehåller också 
fler kontinuerligt tjänstgörande. 
Föreslagen organisation motsvarar 
en kostnad på cirka 115 miljarder 
kronor per år.

Fredrik Pålsson är överste
löjtnant och sekreterare i  
Försvarsmaktens perspektiv 
studie 20162018.

fredrik.palsson@mil.se 

Perspektivstudien
Dagens försvarsmakt har inte förutsättningarna 
att möta en osäker omvärldsutveckling. 
En betydande tillväxt krävs såväl i 
volym som i nya förmågor. Det är 
huvudbudskapet i Försvarsmaktens 
perspektivstudie, som föreslår en  
fördubblad försvarsmakt till år  
2035, skriver Fredrik Pålsson.

Prislappen landade på 115 miljarder 
per år. Foto: Tommy Alven /  
Shutterstock.com.
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Ryssland återupprustar sina 
väpnade styrkor sedan mer än tio år  
och uppträder aggressivt mot länder  
i dess närhet. USA och övriga euro-
peiska länder inom bl a Nato och 
EU, vidtar sedan ett par år åtgärder 
för att stärka försvarsförmågan. 
Förra året genomförde FOI sin första 
större studie av västlig militär för - 
måga i Europa sedan det kalla kriget. 

ANGREPPSSÄTT

En avgörande utgångspunkt för 
bedömning av militär förmåga är 
vilka hot mot fred och säkerhet 
som kan tänkas uppstå. Dagens 
konflikt mellan Ryssland och väst 
bottnar i en geopolitisk intresse-
motsättning som förstärks av den 
ryska politiken och ser ut att bestå 
de närmaste åren. Däremot är det 
inte självklart vilka hot som västlig 
militär förmåga bör mätas emot. 
Ryssland har visat vilja och förmåga 
att använda olika maktmedel, 
alltifrån ekonomisk utpressning, 
påverkansoperationer, cyberangrepp 
och sabotage till – som i Ukraina – 
även traditionella militära makt-
medel.  

HANDLINGSMÖJLIGHETER

Militära handlingsmöjligheter 
beror av styrkeförhållanden. Mätt 

i kvantiteter, d v s bland annat 
antal förband, personal och tunga 
materielsystem, har Nato-länderna 
ett stort övertag gentemot Ryssland 
i Europa som helhet. Däremot är  
styrkeförhållandena de omvända i 
nordöstra Europa och vårt när-
område – och ännu mer så om man  
tar hänsyn till kvalitet och tillgäng-
lighet. Ryssland har här möjligheter 
att nyttja lokal överlägsenhet för 
att flytta fram sina militära posi-
tioner. Utsikter till rysk framgång 
finns i första hand om målen är 
begränsade och kan nås snabbt, 
eventuellt med kärnvapenhot för 
att stoppa motåtgärder.

MÅNGA BRISTER

Hur är det generella läget i väst-
ländernas militära styrkor? En 
realitet, som sällan uppmärksam-
mas, är den låga beredskapen. I 
dagsläget är hälften eller mindre av 
insatsorganisationerna användbara 
utan omfattande komplettering av  
förbanden. Många brister är sådana,  
vad gäller materiel och personal men  
även övning, att de tar månader 
eller längre att rätta till. Länder som 
USA, Tyskland och Storbritannien  
kan i Europa tillsammans nå upp 
till 7-8 markdivisioner, 25-30 större  
ytstridsfartyg, 500700 stridsflyg

plan inom ett par-tre månader. 
USA skulle stå för minst hälften 
av förbanden och 2025 eventuellt 
kunna tillföra ytterligare strids-
krafter – beroende på allvaret och 
engagemang i andra världsdelar. 

Västalliansen Nato är idag inte byggd 
för försvarsoperationer. Chefer 
med staber saknar mandat att göra  
de förberedelser som krävs för att 
direkt kunna lösa sina upp  gifter,  
utöver att insättande av styrkor 
kräver politiska beslut som kan ta 
tid. Den operativa planer ingen är 
vidare inte tillräckligt utvecklad för 
att möjliggöra snabbt agerande. 
Motsvarande gäller även resurser 
som kräver samordning inom alli-
ansen vid kris eller krig, bl a under-
rättelser, transporter, lufttankning 
och kvalificerad ammunition. 

Väst har militära toppförmågor, men  
det går inte att dra slutsatsen att 
ofördelaktiga styrkeförhållanden 
generellt uppvägs av högre kvalitet. 
Det är snarare Ryssland som för  
närvarande har ett övertag i för-
måga i strid mot kvalificerade mot-
ståndare. Efter ett par decennier  
av stabiliseringsoperationer är  
de västliga styrkorna inte längre 
utformade för krig. Förmågor som  
är avgörande, bl a indirekt eld, 

Västlig militär 
förmåga i Europa
Västländerna måste idag klara att möta en stor spänn vidd 
av hot men försvarsmakterna är långtifrån beredda, inte 
minst finns avgörande brister vid kort förvarning och strid 
mot en kvalificerad motståndare, skriver Krister Pallin. 
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luftvärn, luftvärnsbekämpning, 
telekrig och logistik, är alltför be - 
gränsade och har tillåtits att förfalla. 
Personalen är inte heller utbildad  
och övad för dessa uppgifter längre.

KORT FÖRVARNING

Analys av västländernas försvars-
politik och försvarsmakter gör 
det möjligt att dra övergripande 
slutsatser om kvantitet, kvalitet 
och tillgänglighet avseende militär 
förmåga. För att fördjupa bedöm-
ningen är det nödvändigt att pröva 
styrkorna i olika situationer. Därför 
genomfördes i studien ett operativt 
spel som avsåg ett hastigt uppdyk-
ande hot mot de baltiska staterna i 
samband med en stor rysk övning, 
d v s en av de händelseutvecklingar  
som väst behöver kunna möta. 
Givet Natos fredstida beredskap, 
vilka västliga styrkor skulle kunna 
vara tillgängliga med kort varsel för 
att lösa försvarsuppgifter?

Vad gäller manöverförband handlar  
det inom en vecka om 25-40 mark-
stridsbataljoner, 25-35 ytstridsfartyg 
och 1520 stridsflygdivisioner – med  
stor sannolikhet för utfall i nedre  
delen av dessa intervall. Detta avser  
förband med förmåga att lösa huvud  - 
uppgifter utan större begränsningar 
och som kan vara beredda i ordi-
narie bas. Kvaliteten kommer att 

variera betydligt. Det ingår moderna 
och välövade förband som har känt 
god beredskap– men också förband 
med betydligt sämre status och  
användbarhet. (Se figur på sidan 31  
för en översikt av olika länders 
bidrag.)

Inom en månad kommer Natos 
styrketillväxt att leda till övertag 
gentemot Ryssland, framförallt vad 
gäller förmåga till sjö- och luftstrid 
– däremot knappast när det gäller 
gemensam strid och markstrid i vårt 
närområde. Natos avskräckning  
bygger nu på att dels sätta upp 
snubbeltråd som ska dra in hela 
alliansen i kollektivt försvar, dels 
successivt höja kostnaderna för ett 
angrepp. De västliga konventionella 
stridskrafterna på östra flanken är 
än så länge helt otillräckliga för att 
avvärja, och troligen även fördröja. 
ett stort ryskt angrepp. Däremot 
pågår en utveckling som efterhand 
kan leda till ett trovärdigt försvar 
mot kupper och mindre framstötar, 
inklusive hybridkrigföring.

DET TAR TID

Omställningen i västländerna till 
nationellt och gemensamt försvar  
har bara börjat. Riktningen är tydlig,  
men samtidigt präglas reformer-
ingen av ambivalens och olika 
hastighet i länderna. Det finns fort  

farande åsiktsskillnader om hotet 
från Ryssland. Dessutom kon-
kurrerar andra hot, framförallt 
terrorism, och regionala säkerhets-
politiska intressen om uppmärk-
samheten. Militärutgifterna har vänt 
uppåt, men de ökar markant endast  
i några länder, främst Norge, 
de baltiska länderna och Polen. 
Det samlade reformutrymmet är 
därmed i praktiken begränsat. 

Samtliga västländer har, från 
olika nivåer, ett stort behov av att 
utveckla sina militära förmågor 
för försvarsuppgiften. De förbätt-
ringar som behövs är tidskrävande 
även om det finns resurser, t ex  
införande av nya och omfattande 
materielsystem, ökad rekrytering 
och utbildning av personal samt 
utvecklad övningsverksamhet med 
stora förband.  Sammantaget finns 
betydande brister i västlig militär 
förmåga, brister som riskerar att 
bestå de närmaste åren. De bör få 
konsekvenser även för Sveriges 
kommande försvarsbeslut.

Krister Pallin leder projektet 
Nordeuropeisk och transatlantisk 
säkerhetspolitik (NOTS) vid FOI.

krister.pallin@foi.se 

TABELL: Översiktlig bedömning av västliga manöverförband som kan vara tillgängliga inom en vecka (2017)

LAND NORDEN BALTIKUM POLEN TYSKLAND STORBRITANNIEN USA TOTALT

Mekaniserade, bataljoner 57 12 46 23 46 34 1928

Infanteri, bataljoner 12 46  12 23 12 915

Specialförband, kompanier 23  46 2 23 23 1217

Attackhelikopter, bataljoner   <1 <1 <1 <1 23

Ytstridsfartyg 810  23 46 1012 3 2734

Ubåtar 23  12 <1 35  711

Stridsflyg, divisioner 35  12 23 34 5 1419

Anm: Avser läget hösten 2017 och för samtliga länder inkluderas bidrag i Natos eFP (Enhanced Forward Prescence)  
och VJTF (Very High Readiness Joint Task Force).
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KARTA: Översikt av tillgängliga västliga manöverförband inom sju dygn och deras basering 2017
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Turkiets riskfyllda  
offensiv våren 
2018

”
Det instabila Turkiet 
exponeras för ett 
farligt maktspel.

Blir han president på livstid? Foto: Thomas Koch / Shutterstock.com.

Den nya författningen, i kombination med hittillsvarande 
maktutövnings resultat, på senare år förstärkt genom 
ständigt förlängda perioder av undantagstillstånd, koncen
trerar i praktiken oinskränkt makt över stat och samhälle 
i presidentens händer, skriver Michael Sahlin.
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Utvecklingen i och kring Turkiet 
rusar vidare i ett accelerando. När  
detta skrivs i slutet av april 2018 
har det just inträffat ännu en 
dramatisk scenförändring på den 
inrikespolitiska turkiska arenan. 
Det gäller president Erdogans 
beslut att tidigarelägga de samtidiga 
presidents- och parlamentsvalen till 
redan denna sommar, i midsommar-
tid (24.6). Enligt beslutet i den 
kontroversiella folkomröstningen 
för ett år sedan skulle det i stället 
ha ägt rum i november nästa år. 
Det plötsliga lappkastet innebär nu 
ett crescendo av forcerat politiskt 
kampanjande för att avgöra  
Turkiets stora vägvalsfråga.

ÖDESVAL I MIDSOMMARTID

Det finns all anledning att erinra 
om vad dessa val faktiskt gäller, 
vad som står på spel. Om Erdogan 
vinner presidentvalet (för att vinna 
redan i första omgången krävs mer  
än 50 procent av de avlagda röst-
erna) och om hans parti AKP åter - 
erövrar majoriteten i parlamentet 
(vilket krävs för att det nya systemet  
skall fungera) har det nya president-
systemet legaliserats och perma-
nentats för mycket lång tid. Anled - 
ningen är att den aktuella författ-
ningsändringen ger presidenten 
möjlighet att sitta kvar först i fem 
år, och efter nytt val i ytterligare 
fem, och därutöver finns vissa 
inbyggda möjligheter till ytterligare 
förlängning. I praktiken innebär det  
förmodligen livstid för 64-åringen 
som styrt Turkiet sedan 2003.

Den nya författningen, i kombina-
tion med hittillsvarande makt-
utövnings resultat, på senare år 
förstärkt genom ständigt förlängda 
perioder av undantagstillstånd, 
koncentrerar i praktiken oinskränkt  
makt över stat och samhälle i  
presidentens händer. Detta i sin  
tur innebär att en valseger för 
Erdogan innebär legalisering och 
permanentning också av tillståndet  

för alla dem som under senare år 
drabbats av Erdogan-regimens 
järnnäve. Det gäller de arresterade, 
de livstidsdömda, de avskedade, 
de landsflyktiga, de som efter en 
Erdogan-seger endast kan hoppas 
på framtida amnestier från den 
ohotade maktens sida. Det blir med 
andra ord ett radikalt annorlunda 
Turkiet som EU, USA/Nato och 
andra har att förhålla sig till. 

EKONOMI OCH UTRIKESPOLITIK

Det plötsliga beskedet om tidiga 
val förvånar ingen av oss som länge 
undrat hur regimen kommer att bära  
sig åt för att ekonomiskt hålla ställ - 
ningarna ända tills slutet av nästa år. 
Det överhettade ekonomiska läget 
tycks nu ha tvingat den ansvariga 
ledningen till att smida medan  
järnet ännu är någorlunda varmt. 

Men så var det detta med utrikes-
politiken, den riskfyllda kalkylen 
om att optimalt kunna dra inrikes-
politisk nytta av utrikespolitiska 
äventyrligheter. Det gäller att dra 
valstrategisk fördel av den populari-
tetsvåg som väckts av den turkiska 
arméns initialt framgångsrika 
intervention (”Olive Branch”!) 
mot den kurdiska YPG-milisen i 
det syriska Afrin-området. Olive 
Branch var ett komplement till 
operationen ”Euphrates Shield”, 
som ägde rum i augusti 2016, och 
till etablerandet i Idlib-provinsen 
av nio av planerade tolv ”observa-
tionsposter” inom ramen för det 
trilaterala rysk-iransk-turkiska 
Astana-avtalet om s k ”de-escalation 
zones”. Dessa är ingripanden som 
syftat till turkiskt inflytande och 
relevans i slutspelet om Syrien men 
som blottställer turkisk sårbarhet för 
allehanda tänkbara negativa utfall i 
det komplicerade stormaktsspelet.

Beslutet om (tidigast möjliga) nyval 
torde ha dikterats också av bedöm-
ningen i maktens korridorer i  
Ankara att nu är rätt tid att profitera 
på krigsretorik och nationalistisk 

(dvs turknationalistisk) yra, sedan 
riskerar de krigiska förvecklingarna  
att snarast bli en belastning. Sam - 
tidigt sätter ekonomi och proble-
matiska utrikesrelationer rimligen 
uthållighetsgränser för krigspolitik-
ens varaktighet. Det gäller även 
arméns tålamod. Dessutom har det 
visat sig svårt för den turkiska krigs-
ledningen att i militär handling 
omsätta de hot som frikostigt  
utfärdats om att fortsätta Afrin-
offensiven österut, mot de områden  
som kontrolleras av kurdiska styrkor 
men som skyddas av amerikansk 
militär. Det är i skrivande stund 
oklart vad Trumps byte från  
Tillerson till Pompeo på utrikes-
ministerposten och från Mc Master 
till Bolton på posten som nationell 
säkerhetsrådgivare kommer att inne-
bära i fråga om amerikansk vilja 
och förmåga att komma till tals 
med Erdogans Turkiet om krig och 
fred på respektive sidor om floden 
Eufrat. En viktig faktor i samman-
hanget är också det aktuella (men 
sköra) turkisk-ryska samarbetet i 
området och i landet. Tills vidare 
verkar läget låst, och ur turkisk 
synpunkt betänkligt oheroiskt.

DE STRATEGISKA MARDRÖMMARNA

Offensiven in i det krigshärjade och 
globalt och regionalt omstridda 
Syrien (och Irak) exponerar det 
inrikes instabila Turkiet för att 
dras in i ett farligt maktspel, ett 
nytt kallt krig med fler aktörer och 
fler konfliktnivåer än i det gamla. 
Risken är att Ankaras båda strate-
giska mardrömmar besannas – att 
Assad-regimen sitter kvar och att 
kurdisk autonomi uppstår – detta 
trots Turkiets militära ”brinkman-
ship”, diplomatisk slalom och resul-
terande utrikespolitisk isolering.

Michael Sahlin är ambassadör  
och fil dr samt tidigare stats
sekreterare.

e.michael.sahlin@telia.com 
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Grannrelationer är viktiga. 
Detta gäller också Finland och 
Ryssland. I sin säkerhetspolitiska 
redogörelse understryker regeringen 
ändå att Finland värnar om sin 
rörelsefrihet i utrikes- och säker-
hetspolitiska beslut.

LOCKET PÅ

Rörelsefriheten kan aldrig ses som 
en självklarhet, utan kräver ständig 
uppmärksamhet, skrev fyra forsk-
are vid Utrikespolitiska institutet i  
Helsingfors i en rapport med 
rubriken ”Rysslands föränderliga 
roll i Finlands närområden” 2016. 
Rapporten avfärdades snabbt av 
förre utrikesministern Erkki  
Tuomioja som ”ohistorisk" och 
”enögd, många socialdemokrater 
och centerpartister beskyllde forsk-
arna för att sprida skrämselpropa-
ganda och för att rentav skada 
Finland. Inte ens president Sauli 
Niinistö verkade särskilt förtjust.

Men det var ändå inte forskarnas 
genomgång av risken för cyber-
attacker, militär upptrappning och 

hybridkrigföring som orsakade 
stormen, utan deras argumentering  
för hur Ryssland kan använda 
ekonomin och energipolitiken som 
verktyg för att driva sina politiska 
intressen. Den öppna diskussion 
som forskarna hade hoppats på  
dog helt enkelt ut innan den ens 
kommit i gång på allvar.

ENERGI I UTRIKESPOLITIKEN

Projektet Nord Stream 2 och en 
skrivelse i rysk press i april i år, ett 
och ett halvt år efter att rapporten 
publicerades, visar att forskarna 
inte var ute i ogjort ärende. De lyfte 
nämligen upp Rysslands möjlighet 
att använda energipolitiken som 
verktyg i utrikespolitiken med hjälp 
av flera potentiella exempel. Detta  
är känsligt för Finlands regering, 
som inte vill se ekonomin som verk - 
tyg i utrikespolitiken. Det gäller gas - 
ledningen Nord Stream 2 i Finska  
viken/Östersjön men också det pla-
nerade kärnkraftverket på en udde 
i Bottenviken där finska Fortum 
och ryska Rosatom är delägare.

Om Nord Stream 2 skriver forskarna 
så här: ”Projektet handlar på många  
sätt om geoekonomi, det vill säga, det 
omfattar också Rysslands strategiska 
mål utöver de rent kommersiella”.

Finland har som enda EU-land 
bedömt Nord Stream 2 uteslutande 
som en ekonomisk fråga. Det enda 
som behövdes var ett miljötillstånd.

AV ANNAN MENING

Danmark vill stifta en lag för att 
kunna stoppa dylika projekt i 
framtiden, Sverige anser att Nord 
Stream 2 också handlar om säker-
het och försvar. Tyskland har ställt 
villkor för att Nord Stream 2 ska 
godkännas. Merkel sade tidigare i  
april att Tyskland inte kan godkänna 
Nord Stream 2 om inte Ukraina 
får ha kvar en del av transitverk-
samheten. ”Det här är inte bara en 
ekonomisk fråga utan här gäller 
också politiska hänsyn”, sade 
Merkel. Solidaritet med Ukraina, 
med andra ord, eftersom Ukrainas 
regering knappast stärks av att 
förlora en betydande del av stats-

Energi och  
säkerhet
Det är ingen nyhet att Ryssland inte vill att Finland inte
greras i väst helt och hållet. Försöker Finland genom att 
avpolitisera stora energiprojekt som är av vitalt intresse 
för Ryssland trygga sin politiska rörelsefrihet på andra 
områden? Och är det i så fall en strategi som fungerar i 
längden? Knappast, skriver Yrsa Grüne.
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inkomsterna när den ryska gasen 
tar en omväg runt Ukraina.

RYSK RETORIK

Ingenting rubbar dock Finlands 
position i frågan och grönt ljus gavs 
för Nord Stream 2 i slutet av april.

Omedelbart efter att regeringen 
beviljat tillstånd för Nord Stream 2 
att använda Finlands ekonomiska 
område i Östersjön gick Michail 
Deljagin, som enligt kolumnisten och  
Rysslandsexperten Jarmo Mäkelä 
är president Vladimir Putins eko-
nomiske rådgivare, till attack mot 
finska Fortum. Genom sitt nyförvärv 
av 47,12 procent av aktiestocken i 
tyska Uniper, är Fortum involverat 
i Nord stream 2.

”Väst har inlett ett kallt krig som 
strävar till Rysslands förstörelse. 
Att garantera säkerheten är inte bara  
en aktuell fråga utan också synner-
ligen viktigt. Detta gäller också 
energibranschen”, citerar Mäkelä 
Deljagins skrivelse i Rossiskaja 
Gazeta. Deljagin påstår att eftersom  
Fortum är ett statsägt bolag är det 
i själva verket Finlands regering 
som ökar sitt inflytande. ”Denna 
regering som talar om neutralitet 
men konsekvent håller fast vid sin 
Nato-option”, dundrar han.

Fortum försäkrar att alla löften man  
fått av den ryska regeringen beträf - 
fande företagets omfattande sats-
ningar i Ryssland har hållits.  
Deljagins artikel kan förstås ses 
som ytterligare ett försök att ena 
det ryska folket mot ”fienden i väst”,  
inte mot Finland. Man satt ju med 
tillståndet på fickan så artikeln 
kunde inte äventyra Nord Stream 2.

HANDLINGSFRIHET AVGÖRANDE

”Ett medlemskap i Nato skulle göra 
bilden av Finland som en del av 
den västliga ekonomin tydligare”,  
skrev ambassadör Antti Sierla 2007  
i Utrikesministeriets hittills enda 
egentliga utredning om verkning-
arna av ett eventuellt finländskt 
Natomedlemskap. Sierla såg alltså 
kopplingen mellan ekonomi och 
försvarspolitik.

I en rapport som Sipiläs regering 
lät göra gavs däremot en enda 
rekommendation: Finland och 
Sverige bör följas åt, oberoende om 
man går med i Nato eller väljer att 
stanna utanför.

”
Rörelsefriheten  
kan aldrig ses som 
en självklarhet.

Energivapnet är ett verksamt påtryckningsmedel. Foto: www.gazprom.com.

”Nord Stream 2 visar att Ryssland 
kan slå in en kil mellan EU-länderna  
och dessutom orsaka intern split-
tring genom att idka energipolitisk 
geoekonomi”, varnade forskarna i 
augusti 2016. Knappt två år senare 
är man benägen att ge dem rätt.

Den mjuka linjen i Nord Stream 
2-frågan visade sig ändå inte vara 
en garanti för sakliga analyser i 
rysk media.



36

Finlands utrikespolitiska ledning, 
republikens president och reger-
ingen, har valt en försiktig linje och  
sagt att Finland väljer själv. Om 
Sverige en dag bestämmer sig för ett  
Natomedlemskap så är det säkert 
möjligt för Finland att välja annor-
lunda, även om det vore olyckligt.

Men handlar det då om verklig vilja 
eller om begränsad rörelsefrihet? 
Det är ingen nyhet att Ryssland 
inte vill att Finland integreras i väst 
helt och hållet. Försöker Finland 
genom att avpolitisera stora energi-
projekt som är av vitalt intresse 
för Ryssland trygga sin politiska 
rörelsefrihet på andra områden? 
Och är det i så fall en strategi som 
fungerar i längden? Knappast. 

Och när det gäller den nationella 
försvarsförmågan har den aldrig 
varit förhandlingsbar.

Planerna på en stor finländsk mili  
tärövning, lik Aurora 2017, har  
nyligen godkänts av Finlands högsta  
politiska ledning. I övningen som  
enligt planerna ska hållas 2021 kom - 
mer mottagandet av hjälp i enlighet 
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med värdlandsavtalet att utgöra en 
viktig del. Detta är helt i enlighet 
med Finlands intresse att stärka 
det militära försvaret inom EU. 
Det är en rörelsefrihet i beslut som 
man inte ger ifrån sig utan vidare.

Det verkar finnas en svenskfinsk samstämmighet om att följas åt, antingen in i Nato,  
eller stå utanför. Foto: Martina Huber / Regeringskansliet.

Yrsa Grüne är frilansjournalist  
och tidigare utrikes och säker
hets politisk kommentator i  
Hufvudstadsbladet i Helsingfors.

yrsa.gruene@gmail.com 
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Ryssland har fördubblat sina 
militära utgifter, invaderat två 
grannländer och ockuperar idag 
territorium i Europa. Tiotusentals 
människor har dött till följd av 
Rysslands angreppskrig i Ukraina. 
Samtidigt har fientlighet mot om-
världen visat sig vara ett effektivt 
sätt för Putin och hans närmaste 
krets att behålla makten. Små till - 
skott till Sveriges försvarsanslag 
duger inte – kraftiga höjningar  
måste ske, och det måste ske 
snabbt.

DUBBLERA ANSLAGET

Sveriges försvarsanslag måste 
fördubblas från dagens låga nivå. 
Besparingar görs i den dagliga 
verksamheten, samtidigt som 
regeringen tillför allt fler uppgifter.  
Att ha höga ambitioner för försvaret  
är bra – men när regeringen i fråga 
efter fråga ändrar åsikt, verkar 
viljan att undvika substantiella 
ökningar av försvarsanslaget vara 

konsekvent.  Från KDU:s sida vill vi  
lösa detta genom att snabbt skjuta 
till ytterligare tio miljarder årligen. 
Slutmålet bör vara två procent av 
bruttonationalprodukten, i likhet 
med Natos målsättning. Därigenom 
ger vi Försvarsmakten möjlighet att 
växa och kunna utföra det upp drag  
den har givits, nämligen att kunna 
möta väpnade hot mot Sverige. 

LÄNSPERSPEKTIVET

Blekinge har en central roll i för-
svaret av Sverige. Härifrån utgår en 
stor del av flottan och här finns en 
av landets flygflottiljer. För oss är 
kommande års investeringar i  
försvaret särskilt avgörande för den  
kompetens som finns i länet, utöver  
den trygghet vi behöver skaffa oss i 
en orolig omvärld. En av Försvars - 
maktens största utmaningar är att  
få personalen att stanna en längre 
tid i verksamheten. Därför vill 
KDU trycka på vikten av bättre 
arbetsvillkor och löner, i kombina-

tion med det värnpliktssystem som 
nu är på väg att återinföras.

STÄNDIGA SENARELÄGGNINGAR

Det försvar som beställdes i för-
svarsbeslutet 2009 infördes aldrig. 
Pengarna räckte inte till, och 
bristen på pengar blev ett sänke för 
hela den tänkta reformen. Beslutet 
skulle vara genomfört år 2014.  
2014 blev 2019, och till sist var  
bedömningen att beslutet skulle  
vara genomfört i mitten av 2020- 
talet. Bristen på pengar gjorde  
reformen meningslös. Samtliga 
partier i riksdagen bär ett tungt 
ansvar för detta. Idag är den 
rödgröna regeringen på väg att 
göra om det misstaget. Det har vi 
inte råd att göra.

Adam Jansson är ordförande 
KDU Blekinge och Christian  
Carlsson är förbundsordförande 
KDU.

adam.kdublekinge@gmail.com 

KDU – höj  
försvarsanslaget

Det försvar som beställdes i för svarsbeslutet 2009  
infördes aldrig. Pengarna räckte inte till, och bristen 
på pengar blev ett sänke för hela den tänkta reformen, 
skriver Adam Jansson och Christian Karlsson.

Betydelsefulla delar av Flygvapnet finns fredsbaserat i Blekinge. Foto: Hampus Hagstedt, Försvarsmakten.

Debatt
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De senaste åren har undersökning efter under-
sökning bekräftat en illavarslande trend: den 
globala demokratin är på tillbakagång. 

Tankesmedjan Freedom Houses årliga demokratiindex 
för 2017 utgör tyvärr inget undantag. I undersökningen 
konstateras att demokratin upplever sitt värsta bakslag 
på decennier. Samtidigt visar andra studier att hälften av 
befolkningen i tolv EUländer identifierar sig med illibe
rala principer, så som motstånd mot lagar som skyddar 
mänskliga rättigheter och stöd för starka nationalistiska 
identiteter. 

I en artikel på Svenska Dagbladets blogg ”Säkerhetsrådet” 
uttrycker Viktor Lundquist från tankesmedjan Frivärld 
det på följande vis: 

”Visst hålls politiska val, men den liberala demokratin 
är inne i en djup global kris. Grundläggande värderingar 
inom den liberala demokratin såsom möjlighet till fria 
och rättvisa val, opartiskt rättsväsende och pressfrihet 
är under attack.” (svd.se 20/4 2018)

Att demokratins grundvalar är under attack är naturligt-
vis allvarligt. Än mer beklämmande är dock att Freedom 
Houses genomgång visar på att det tycks vara bland unga 
som engagemanget för demokratins fortlevnad svajar. 
Tendensen bekräftas i den stora attitydundersökningen 
World Value Survey. I Europa anser färre unga än äldre 
att demokrati är någonting särdeles viktigt. En växande 
andel unga är också kritiska till demokratin som styrelse-
skick. 

Inställningen till demokratiska fri- och rättigheter, bland 
väljare i allmänhet och unga i synnerhet, är djupt oro-
ande. I Sverige sker emellertid en parallell, mer hopp-
ingivande, attitydutveckling som rör förtroendet för 
försvarsmakten. Den nationella Samhälle, Opinion, Medier 
(SOM)-undersökningen visar att andelen svenskar som 
uppger att de har förtroende för försvaret har ökat kraft-
igt: från 25 procent 2016 till 38 procent 2017. Samtidigt 
har andelen som uppger att de har litet förtroende för 
försvaret minskat markant: från dryga 30 procent 2016 
till 18 procent 2017. Den svenska försvarsviljan fortsätter  
att höra till de främsta i Europa. Enligt undersöknings-
institutet Gallup är det bland EU:s medlemsländers be-
folkning bara finländarna som har högre försvarsvilja 
än svenskarna. 

Resultatet i undersökningarna säger ingenting om de 
bakomliggande orsakerna. En rimlig gissning är att för - 
svarsmaktens ökade synlighet i samband med exempelvis 
den stora Auroraövningen bidragit till förtroendeboosten. 
För försvarsvänner är resultaten likväl glädjande. 

Ökningen i stödet för försvarsmakten och viljan att för - 
svara Sverige borde dock glädja fler. I slutändan är 
försvarsmaktens yttersta uppdrag att upprätthålla det 
demokratiska samhället – en angelägenhet för hela svenska  
folket, särskilt för de unga. Det är trots allt nästa gene-
ration som kommer att ansvara för det demokratiska 
samhällets fortlevnad, eller leva med konsekvenserna av 
dess sammanbrott. Ändå är det till stor del hos denna 
grupp som tron på demokratin och dess institutioner 
vacklar.

Allmänna försvarsföreningen försöker bidra till att väcka 
ungas engagemang genom att skapa särskilda fora och 
mötesplatser. I juni ordnas konferensen ”Framtidens  
för svar”, som samlar försvars- och säkerhetspolitiskt  
intresserade unga från hela landet. 

Att unga engageras i försvaret av demokratin är en av 
vår tids ödesfrågor.

Katarina Tracz, styrelseledamot i AFF och  
projektledare för ”Framtidens försvar”.

katarina@frivarld.se

Demokrati och försvar

Foto: Tomas Nihlén.



allmänna försvarsföreningen, aff, är en ideell förening  
som har genomfört verksamhet och publicerat denna tidskrift  
sedan 1890! 

aff är fristående från myndigheter och politiska partier och  
föreningens ändamål är att aktivt delta i den säkerhets-  
och försvarspolitiska debatten genom föredrag, diskussioner  
och seminarier i syfte att främja Sveriges förmåga att möta  
såväl militära som andra former av samhällshot.

Stöd AFF
 Bli medlem nu!

För 300 kronor/år får du fyra nummer av  
Vårt Försvar och kallelser till föreningens aktiviteter  

(t o m 25 år är medlemsavgiften 100:-).

Inbetalning sker till plusgiro 12711-8  
alt bankgiro 4828885 eller Swish 1234656641.

Ange:

Namn

Adress

Telefon

E-postadress

Ålder

Mer information finns  
på föreningens hemsida

www.aff.a.se

Ny ordförande
Vi hälsar landshövdingen i  
Östergötlands län, Elisabeth Nilsson, 
varmt välkommen som ordförande 
i AFF. På bilden tillsammans med 
kanslichef Bo Jifält och general-
sekreterare Anna Wieslander.



Posttidning B
Vårt Försvar
Teatergatan 3
111 48 Stockholm


