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Dags för försvarsarena under
Almedalsveckan
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ledare

Aristoteles (död 322 f.kr) myntade uttrycket att det är sannolikt att något osannolikt inträffar. Historien ger rika belägg för påståendets giltighet.
Vår förmåga att förutse olika skeenden imponerar dock
knappast. De gånger händelseutvecklingar förutses och förvarnas om, skyggar ofta beslutsfattare för obehagligheterna med resultat att vi ändå blir
tagna med överraskning. 11:e
september är ett lika illustrativt
som utnyttjat exempel på vad
som avses.
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Det är för att möta det osannolika, det icke förväntade, som
militära, polisiära och andra
maktmedel mot hot externt
och internt disponeras. Statens
grundläggande och yttersta ansvar är att säkerställa medborgarnas trygghet och samhällets infrastruktur. Målet är ett
stabilt samhälle som klarar att
hantera större och mindre påfrestningar.

peiska länderna. Tysklands allt
större ovilja att delta i unionens militära operationer påverkar den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken negativt. Det fransk-brittiska samarbetet, om vilket skrivs mer på
annan plats i detta nummer av
Vårt Försvar, är bilateralt och
gagnar inte EU direkt.
Det finns många viktiga frågor, som är värda analys, diskussion och debatt. Frågorna
spänner över hela säkerhetsbegreppet. Ett tillfälle att synliggöra och nå ut med försvarsfrågorna till politiker, medier
och inte minst allmänheten ges
under Almedalsveckan i början
på juli. Detta år kommer försvars-och säkerhetsfrågor att ha
en egen arena. Syftet är att öka
medvetenheten hos allmänhet
och politiker.

genomföra cirka 25 seminarier
under Almedalsveckan. Varje
dag kommer att inledas med
ett ”försvarspolitiskt morgonpass” med en försvarspolitiker
och en ungdomspolitiker från
varje parti.
Andra aktörer i Almedalen med
säkerhets- och försvarsfrågor på
agendan är även Kungl Krigsvetenskapsakademien, KKrVA.
Tillsammans med Kungl Ingenjörvetenskapsakademien,
IVA genomför KKrVA ett teknikrelaterat seminarium tisdagen den 3 juli och därutöver
ett seminarium i egen regi onsdagen 4 juli.

Almedalsveckan innebär stora
möjligheter att förmedla och
diskutera viktiga aspekter på
säkerhets- och försvarspolitiska frågeställningar. Inte minst
då det gäller att utveckla en
Medverkande i projektet För- fungerande civil-militär samsvarspolitisk arena, förutom aff, verkan och återuppbygga de
är Svenska Försvarsutbild- civila delarna av ett samhällsningsförbundet, Officersför- försvar/totalförsvar. Det handDe försvars- och säkerhetspo- bundet, Reservofficerarna och lar då inte bara om dem som
litiska utmaningarna är många. Saab. Försvarspolitisk arena är alltid har dessa ämnen i tankarEtt problem är att Sverige, i öppen dagligen från den 1 ju- na. Det gäller också allmänhelikhet med flertalet europeis- li till den 7 juli mellan klock- ten. För medborgaren tenderar
ka länder, brottas med att ge- an 08.30-19.00 för seminarier försvars- och säkerhetsfrågorna,
nomföra en underfinansierad och möten i en lokal centralt i takt med försvarets omstrukförsvarsreform. Ett annat pro- belägen i Visby. Här finns möj- turering, att bli icke-frågor.
blem är hållfastheten i EU:s ge- ligheter att såväl före som efter
mensamma säkerhets- och för- seminarierna mötas och för- Den satsning med Försvarposvarspolitik och därmed i so- djupa diskussionen med före- litisk arena som aff gör i Allidaritetsklausulen. Länder som dragshållare och debattörer.
medalen tillsammans med anBelgien, Finland, Polen, och Onsdag kväll, den 4 juli, ar- dra måste följas upp lokalt och
Sverige är visserligen starka till- rangeras ett kvällsmingel där regionalt. Det gäller:
skyndare av den gemensamma ambitionen är att intressera- – att väcka människors intresse,
säkerhets- och försvarspolitiken. de skall kunna träffas under – att Du som medlem rekryMen Frankrike, som motor i trivsamma former. Sammantaterar en ny medlem så
detta samarbete, är beroende av get är ambitionen att projek- – att vi blir fler för att kunna
stöd från de andra större euro- tet Försvarspolitisk arena ska
göra avtryck i debatten.

Sven-Christer Nilsson och Göran Larsbrink:

I samband med Almedalsveckan kommer Kungl Krigsvetenskapsakademien att presentera
ett större projekt som Akademien genomför under innevarande år och där en av utgångspunkterna är en omvärldsutveckling vilken, utgående ifrån
globaliseringen, genererar säkerhetshot som berör hela samhället. En annan utgångspunkt
för projektet är de omfattande
förändringar som har genomförts och enligt planerna ska
genomföras inom försvars- och
säkerhetsområdet, exempelvis
införandet av ett yrkesförsvar
och balansgången mellan ett
nationellt existensförsvar och
internationella insatser.
Ett brett uppdrag

Ett stort antal faktorer som påverkar svensk utveckling efter
2014 har identifierats. Exempelvis klimat- och energifrågan, säkerhetspolitisk och teknisk utveckling, försvarets försörjningsbehov med personal
och materiel och därtill kopplad ekonomi, samt den ickemilitära säkerheten.
Projektet skall analysera

dessa faktorer och konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Den stora kompetensbredd
som Akademien innehåller har
engagerats och arbetet bygger
på såväl vetenskaplig grund som
beprövad erfarenhet.
Några viktiga utgångspunkter

Ett stort antal säkerhetspolitiska
faktorer har identifierats vilka
påverkar Sverige och de vägval
som behöver göras, exempelvis
befolkningstillväxt och migration, energifrågan, klimatfrågan
och den globala maktbalansen
militärt och ekonomiskt. Samtidigt pågår en intensiv och
omfattande teknisk utveckling
som kan användas för såväl goda som destruktiva syften.
Dagens säkerhetspolitiska
mål är att trygga vår nationella överlevnad och vår suveränitet. Försvaret är inriktat
mot såväl internationellt agerande som mot att vara ett existensförsvar. Mot bakgrund av
pågående omvärldsutveckling
finns anledning att ställa sig frågan huruvida dagens mål även
är morgondagens mål. Ska vi
klara oss själva eller ska vi göra

Göran Larsbrink. Foto: Privat

det i en internationell kontext?
Frågorna är många och svaren
är inte självklara.
De nationella aktörer som
berörs av detta är för försvarsområdet Försvarsmakten med
stödmyndigheter, medan det
för samhällssäkerheten i bred
bemärkelse är ett stort antal
samhällsorgan som involveras.
Samtliga aktörer påverkas direkt och indirekt av den allmänna samhällsutvecklingen.
Allt större krav ställs på
samverkan och samordning
mellan berörda myndigheter
och övriga samhällsorgan för
att man ska kunna hantera de
gråzonslägen och tidskrav som
dagens hotbild kan komma att
ge – från kriminell verksamhet och terrorism, till fullskaligt
krig. Förvarningstid och tidsförhållanden kan vara synnerligen korta, vilket ställer krav
på att lagstiftning, organisation,
utbildning och samverkan är
adekvata.
En omfattande försvarsreform pågår som syftar till att
skapa ett insatsförsvar med hög
tillgänglighet och inriktat mot
såväl existensförsvar som att
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Sven-Christer Nilsson. Foto: Pär Rönnberg/IVA Aktuellt

temaartikel

Svensk säkerhet
efter 2014
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Foto: Försvarsmakten/Försvarets Bildbyrå
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temaartikel

Det är viktigt att seminarierna i regi av Säkerhetspolitiskt Sommartorg når en bred publik.
Inte minst gäller det att fånga unga människors intresse.
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verka globalt inom ramen för
internationella missioner sanktionerade av exempelvis FN eller EU. Denna reform ska i enlighet med regerings- och riksdagsbeslut från 2009 vara genomförd och implementerad
senast under år 2014.
Denna tidsplan synes inte
längre gälla, utan Försvarsmakten talar idag om att tidsplanen
inte är möjlig att följa. Istället
nämns år 2019 som det år då
reformen kan vara genomförd.
Hur ser det försvar eller den säkerhetsstruktur ut som ska verka i framtiden? Vilka är uppgifterna, hur styrs och leds detta,
hur ser balansen mellan uppgifter och resurser ut över tiden?
Ett stort antal utredningar rörande försvars- och säkerhetsområdet har genomförts
och planeras av såväl regering
som av myndigheter. Inom ramen för detta har en rad omorganisationer genomförts. Av
bland annat medierna framgår
en bild av allt större obalans
vad gäller uppgifter, förmåga
till att lösa dessa och tilldelade
resurser för uppgiftens lösande.
Sammantaget finner Kungl
Krigsvetenskapsakademien anledning att för sin del genomföra en omfattande helhetsanalys, baserad på pågående och
bedömd omvärlds- och samhällsutveckling efter år 2014, ur
ett såväl kort- som långsiktigt
perspektiv. Detta innefattar allt
från grundläggande krav på ett

förande. De avgör själva graden av deltagande och sidoinflytande i dialog med varandra
liksom externt. Delprojekten
bör i sitt arbete kunna svara på
bland annat följande: Utgångsläge 2014 – styrka och svaghet – konsekvens efter 2014 –
tänkbara alternativa åtgärder –
rekommendationer efter 2014.
Såväl delprojekten som huGenomförande
Projektet består av sex delpro- vudprojektet kommer att sejekt som genomförs i en in- minariebehandlas inom Akabördes logisk och tidsmässig demien för att dels stimulera
ordning (”den röda tråden”), till debatt, dels ytterligare belydär delresultaten dokumenteras sa ämnesområdet. Seminarierna
skriftligt i rapportform så att de ska dokumenteras skriftligt och
i tillämpliga delar kan ligga till kunna ligga till grund för eftergrund för efterföljande och tidi- följande och tidigare delprojekt.
gare delprojekt. De sex delprojekten, med övergripande och Dokumentation
principiell beskrivning av res- Delprojekten kommer att dopektive omfattning, är följande: kumenteras i rapportform och
• Vad konstituerar ett försvar? publiceras som bihäften till
• Säkerhetspolitiska utgångs- Akademiens Handlingar och
punkter för Sverige efter år Tidskrift. Den slutliga rappor2014
ten ska enligt planerna utges
• Teknisk utveckling efter år i bokform. Förhoppningen är
2014: projektet genomförs till- att projektet skall utgöra ett
sammans med Ingenjörsveten- substantiellt och genomarbeskapsakademien (IVA).
tat underlag för diskussion och
• Försvarets läge och utveck- debatt liksom ett beslutsstöd
ling efter år 2014
för de personer som har att fat• Icke-militär säkerhet efter ta avgöranden inom försvarsår 2014
och säkerhetsområdet.
• Sveriges säkerhet och försvar efter år 2014: syntes av öv- Sven-Christer Nilsson är
riga delprojekt
direktör och huvudprojektledare.
Göran Larsbrink är konteramiral
Delprojekten ”äger” sitt del- och projektsekreterare. Båda
projekt och svarar själva för är medlemmar av Kungl
analys av uppgift och genom- Krigsvetenskapsakademien.

nationellt försvar till säkerhetspolitiska utgångspunkter, teknisk utveckling, försvarets läge
och utveckling samt icke-militärt säkerhetsläge och utveckling. Analysen ska sedan utmynna i sammanfattande slutsatser och rekommendationer
inför framtiden.

Johan Sigholm:

Moderna kommunikationstjänster, såsom bredband, mobiltelefoni och GPS-navigering, har under de senaste årtiondena haft stor genomslagskraft i det svenska samhället. I
internationella undersökningar
som mäter faktorer som teknikmognad och internetanvändande placerar sig Sverige därför ofta i det absoluta toppskiktet. Tjänsterna ger oss effektiv
tillgång till den information vi
behöver för stunden, låter oss
kommunicera hur vi vill, med
vem vi vill och i princip var

törer inte ansett att kostnaden
för ett robust system kunnat
räknas hem. Flera av de incidenter som inträffat de senaste
åren har därför visat att befintliga kommunikationssystem
inte alltid lever upp till förväntningarna på tillgänglighet.
Under Almedalsveckan genomför Försvarshögskolan tillsammans med FOI, PTS och
MSB ett seminarium om beroendet av elektronisk kommunikation i dagens samhälle. Några
av de frågor som diskuteras är
vad som händer när kommunikationssystemen fallerar, överbelastas eller utsätts för medvetna attacker. Kan vi acceptera att mänskliga liv riskeras
för att hålla nere månadskostnaden på vårt mobilabonnemang?
Vem bär ansvaret för att samhällskritiska tjänster görs robusta nog och vem står för notan
– företagen, staten, kommunerna eller kanske konsumenterna?
Knäckfrågan blir således: Har vi
råd med elektronisk kommunikation som alltid fungerar, eller
har vi råd att inte ha det?
I seminariet deltar Johan
Sigholm (doktorand vid Försvarshögskolan), Peter Stenumgaard (professor och forskningschef vid FOI), Ove Landberg (enhetschef vid Postoch telestyrelsen) och Anders
Hansson (ställföreträdande enhetschef vid MSB).
Johan Sigholm är kapten och
doktorand vid Försvarshögskolan.
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Johan Sigholm. Foto: Richard Kilström

vi än befinner oss.
Ständigt tillgängliga
elektroniska kommunikationstjänster
har kommit att bli
något som de flesta av oss i dagsläget
helt enkelt tar för
givet och vår ökande tillit till tjänsterna innebär att vi
anförtror dem med
allt ifrån personlig
information till kritiska samhällsfunktioner.
Det är emellertid inte bara konsumenter som tagit till sig denna nya
teknik. Såväl företag som myndigheter blir alltmer
beroende av avancerade kommunikationstjänster för
att kunna bedriva sin dagliga
verksamhet. I och med att allt
fler funktioner sammanlänkas
skapas dock komplexa systemberoenden. Det kan röra sig
om sensorer i dricksvattensystemet som kommunicerar via
mobilnätet, fjärrvärmesystem
som använder GPS-mottagare för tidssynkronisering, eller en känslig myndighetsdatabas som är uppkopplad via
internet. Robustheten i såväl
trådlösa som trådburna system
har dock ofta prioriterats lägre
än faktorer såsom datahastighet
och pris, samtidigt som opera-

temaartikel

Ökande beroende
av elektronisk
kommunikation
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Stefan Ring:
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Klarar vi ett
väpnat angrepp?
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Under Almedalsveckan kommer allmänna försvarsföreningen att
delta i samarbetsprojektet ”Försvarspolitisk arena”. Inom ramen för
detta arrangemang genomför föreningen ett seminarium på temat
”Klarar vi ett väpnat angrepp”? I den aktuella hotbilden finns inte någon
risk för ett militärt angrepp mot Sverige. Rubriken på seminariet kan
därför kännas ovidkommande, när samhället ställs inför andra, mer
akuta problem. Ett ensidigt fokus på de utmaningar som just nu känns
överhängande är dock kontraproduktivt. De flesta säkerhetsskapande
åtgärder har en lång planeringshorisont och kan bara i undantagsfall
snabbt och på kort tid organiseras för att sättas i verket.
Efter regeringens beslut att
Försvarsmakten på nytt ska inleda en nationell försvarsplanering har intresset för den nationella försvarsdimensionen
väckts till liv. Detta inte är någon ny verksamhet för den militära organisationen eller, för
den delen, det övriga samhället. Under det kalla kriget planerades och organiserades det
svenska totalförsvaret för att
dels ge Försvarsmakten de resurser och stöd som krävdes
för att möta ett väpnat angrepp,
dels öka samhällets förmåga till
överlevnad. Med den bakgrunden kan man tycka att det bara är att ”damma av” de gamla planerna och återta den organisation som tidigare byggts
upp. Så enkelt är det dock inte. Varken Försvarsmakten, den
övriga statsapparaten eller näringslivet ser likadant ut idag
som för 20 år sedan. Försvarsmakten hade en stor mobiliseringsorganisation, baserad på
värnplikt och med förmåga att
klara en avsevärd del av den egna logistiken, även basala saker
som matlagning på förbandsnivå. Idag är organisationen be-

tydligt mindre, med anställda
soldater och i hög grad beroende av stöd från andra delar
av samhället för att hantera sitt
underhåll.
Men även samhället i övrigt har genomgått stora förändringar. Det driftvärn som
fanns i de stora statligt ägda
företagen, som ett skydd för
viktiga funktioner, är nu borta
när företagen privatiserats. Den
beredskapslagring som var en
viktig del i totalförsvarsförberedelserna har helt försvunnit.
I det privata näringslivet är begreppet ”just in time” nu helt
dominerande. De flesta företag,
inklusive dagligvaruhandeln,
kräver dagliga transporter från
stora centrallager för att verksamheten ska fungera. Fördelarna med de förändringar som
ägt rum är att företagen fått
en högre effektivitet och lägre produktionskostnader, något
som gynnar oss konsumenter.
Försvarsmakten har också visat att man på ett mycket bra
sätt kunnat lösa uppgifter inom
ramen för internationella operationer. Samtidigt finns det en
baksida.

Mycket av det som görs är
inriktat mot att höja förmågan att möta de utmaningar
vi uppfattar på kort sikt. Försvarsmakten ska kunna användas ”här och nu” och företagen
ska leverera vinster i kvartalsrapporter som noga bevakas av
marknadens aktörer. Denna inriktning leder i många fall till
att verksamheten effektiviseras,
men samtidigt finns det en risk
att förmågan att hantera oväntade händelser i ett längre perspektiv minskar. Alla ”onödiga”
funktioner som inte är absolut oumbärliga för den dagliga
driften tas bort.
En annan viktigt ingångsvärde är att förmågan att stå
emot militära anfall inte bara
mäts i antalet förband i Försvarsmakten. Uppbyggnaden
av totalförsvaret under det kalla
kriget är ett exempel på det.
Alla samhällsresurser skulle
samverka för att ge den förmåga och uthållighet som krävdes för att hantera den svåraste
påfrestning en nation kan utsättas för. Relationen mellan
Försvarsmakten och det övriga samhället är en nödvändig

Grundläggande ingångsvärden

För att hantera de utmaningar
vi ställs inför på lång sikt krävs
att vi utgår från tre ingångsvärden.
Långsiktighet

krigsplaceringssystemet och de
nationella regionala staberna
lades ner i början av 2000-talet, när allt fokus var riktat mot
internationella insatser. Idag
måste dessa funktioner på nytt
organiseras när det nationella
perspektivet fått ökad betydelse.
Folkförankring

När ett samhälle utsetts för en
extremt svår situation kommer
det att ställas stora krav på statens förmåga att hantera denna händelse. En viktig faktor
är att det finns ett förtroende
hos medborgarna för statens
åtgärder, att även svåra beslut
har en folkförankring. En sådan relation måste byggas upp i
lugna tider, bland annat genom
att skapa förutsättningar för att
ett stort antal kompetenta personer kan göra en insats. Från
ett ekonomiskt perspektiv är
en sådan omfattande satsning
enbart möjlig genom frivillighet. Men även frivillighet kräver olika former av utbildning
för att ge effekt. Istället för att
bygga på en fortsatt användning av en organiserad mobili-

Den militära logistikorganisationen har
idag, jämfört med den situation som rådde
under det kalla kriget, begränsad kapacitet
och uthållighet och är därför starkt beroende
av det stöd som kan lämnas av det civila
samhället. Bilden visar en drivmedelsbil ur
1:a logistikbataljonen ur Trängregementet.
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Foto: Marcus Åhlén

Samhällets sårbarhet har alltmer ökat genom beroendet av
högteknologiska lösningar och
en allt mer omfattande urbanisering. Under lång tid har det
skett en allmän nedrustning av
möjligheterna att klara av annat än de händelser som ligger inom ramen för normal
verksamhet. För att möta denna utveckling måste det finnas resurser och arbetssätt som
kan fungera och ge effekt när
samhällets vanliga krafter inte
räcker till.
Samhällets förmåga att hantera svåra situationer ställer
därför andra krav än de som
finns tillgängliga i den normala
vardagsrutinen. De säkerhets-

skapande åtgärder som samhället vidtar måste även bestå av
funktioner och metoder som
inte används dagligen. På detta sätt kan samhället bygga upp
en förmåga som även räcker
till för att hantera svåra påfrestningar.
Det finns en tydlig tendens
att dagens säkerhetsskapande
planering har en alltför kort
planeringshorisont. Fokus ligger på att hantera de utmaningar som just nu föreligger,
medan oväntade händelser i en
osäker framtid i hög grad negligeras.Vi håller med andra ord
på att skapa ett samhälle och en
försvarsmakt för fredstid. De
organisationer som har en central roll i skyddet av olika samhällsfunktioner, både civila och
militära, ges inte de ekonomiska resurser som krävs för
att kunna skapa en nödvändig
flexibilitet. Samverkan mellan
civila delar av samhället och
den militära, ges inte heller den
prioritering som är nödvändig.
Exempel på brister i den
långsiktiga inriktningen av
Försvarsmakten är att den nationella försvarsplaneringen,

temaartikel

symbios, ingen klarar sig utan
den andre. Den grundläggande
idé som präglade totalförsvaret
gäller även i dag, trots att förhållandena har ändrats.

9

sering av frivilliga krafter professionaliseras verksamheten
alltmer. Det finns en växande
uppfattning att statens intresse
för frivilliga krafter håller på att
försvinna. När dessa som kunnat understödja och ge en ökad
stadga åt samhällets funktioner
inte längre finns kvar, minskar
möjligheterna för att skapa den
nödvändiga folkförankringen
och förmågan att klara extrema
utmaningar försvagas.

vårt försvar 2 ’12

temaartikel

Samhällets robusthet
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Samhället utsätts och kan utsättas för olika former av påfrestningar eller hot. Det rör
såväl vanliga händelser – elavbrott, stormar och höga vattenflöden – som mer avlägsna hot om militära angrepp.
Detta innefattar påfrestningar
som inte kan delas upp i civila eller militära. Gemensamt är
att de ger negativa effekter på
samhällsfunktioner och välfärd
men också kan påverka vår försvarsförmåga.
Olika samhällsfunktioner är
i dag beroende av en fungerande infrastruktur och tillgång till
IT-system. En vardag utan internet och mail innebär stora inskränkningar såväl i olika
samhällsfunktioner som i vardagslivet. Försörjningen med
förnödenheter och varor av
olika slag bygger på väl fungerande transporter eftersom varulager i stort sett har rationaliserats bort. Därtill kommer
att medborgarnas uppfattning
om sårbarhet och känslighet
och deras beredskap att hantera dem bidrar till att göra samhället med eller mindre robust.
I vid mening handlar det om
försvarsvilja – inte nödvändigtvis i militära termer.
Ett robust samhälle är en
förutsättning för det nationella militära försvaret likaväl som
befolkningens överlevnad. Planeringen för ett uppnå ett robustare samhälle måste bli en
tydlig uppgift för såväl civila och militära myndigheter
som företag och organisationer. Ökad insikt om olika samhällsfunktioners känslighet för

Det militära maktmedlet finns till för att klara den yttersta påfrestning som ett
samhälle kan utsättas för, det väpnade angreppet. Här representerat av en fyrgrupp
JAS 39 under formationsflygning. Foto: Kenneth Dahlberg

störningar och konsekvenserna
måste vara en gemensam angelägenhet för civil-militär försvarsplanering. En verksamhet
som måste ha en långsiktig planeringshorisont.
Är det väpnade angreppet en
overklig händelse?

för en stat att ignorera de framtida utmaningar som kan inträffa om den nuvarande gynnsamma säkerhetssituationen
skulle förändras. De grundläggande ingångsvärden som lyfts
fram i denna artikel måste omsättas i praktiska åtgärder även
om osäkerheten om framtiden
är stor. Den nuvarande inriktningen, där samhällets funktioner i hög grad anpassas enbart
för att klara en situation med
små störningar, ger inte den robusthet som är en förutsättning
för att svåra påfrestningar ska
kunna hanteras. Med en sådan
planering kommer vi inte att
klara ett väpnat angrepp, oavsett hur det kommer att gestalta
sig eller på vilket sätt vi organiserat det militära försvaret.

Idag upplevs ett militärt angrepp mot Sverige som något
overkligt. Inte minst problematiskt blir det när vi inte vet hur
en sådan attack skulle gestalta
sig. Det är med andra ord svårt
att se någon lösning på hur vi
ska förhålla oss till något som
är så besvärligt att beskriva. Det
finns ett gammalt talesätt, att
om man inte ser någon lösning, väljer man att bortse från
att det finns ett problem. Detta
är ett högst mänskligt beteende
som är lätt att fatta sympati för. Stefan Ring är generalsekreterare
Ändå är det inte ett acceptabelt i aff

Annelie Bjerkne:

Försvarsmaktens
rekrytering
behöver stöd

Arrangör

Arrangörer är Försvarsmaktsråd Skaraborg, Projektledningen i Skövde kommun
och Newsmill. Försvarsmaktsråd Skaraborg är ett forum
Representanter från Försvarsmaktsråd Skaraborg samlade på trappan till mässen i Karlsborg.
för samverkan mellan
Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
samhälle och försvar
Rekryteringen av soldater och ring och studier. Är det CSN- i Skaraborg. Rådet med dess
sjömän beskrivs av somliga soldater vi ska ha? Vi diskuterar arbetsgrupper är en plattform
som en framgångssaga och av samverkan mellan försvaret och för att driva olika utvecklingsandra som en hotande kollaps. det civila samhället – inte minst frågor som syftar till att stärka
Hur får vi de soldater och sjö- i garnisonsstäderna och särskilt Försvarsmaktens fortsatta tillmän vi vill ha och hur ska vad gäller tillgång till bostäder växt i Skaraborg och därmed
de förmås att stanna kvar? Det och möjlighet att kombinera bidra till en positiv samhällsär ämnet för ett seminarium tjänstgöring och civil utbild- och näringslivsutveckling.
som hålls inom ramen för För- ning som en framgångsfaktor.
svarspolitisk arena i Almedalen
Mer information finns på www.
måndagen den 2 juli kl 1300- Medverkande
skovde.se/forsvarsmaktsrad
1345. Således, stämmer kartan Vår nye försvarsminister Kamed verkligheten?
rin Enström (M) är inbjuden Annelie Bjerkne är samhällsstrateg
Ett framgångskoncept ver- men har i skrivande stund in- vid kommunstyrelsen stab i
kar vara kombinerad tjänstgö- te bekräftat sin medverkan i Skövde kommun.
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seminariet. ÖB Sverker Göranson deltar
liksom ordföranden i
riksdagens Försvarsutskott Peter Hultqvist
(S). Deltar gör också
Sigbritt Karlsson som
är rektor vid Högskolan i Skövde liksom
Leif Walterum som är
representant för Försvarsmaktsråd Skaraborg.

temaartikel

– Om soldater och samarbetet mellan Försvarsmakten
och det civila samhället.
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Lars Wedin:
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libyeninsatsen

Operationerna i
Libyen

12

och inte EU som ledde operationen. I själva verket hade den
inte kunnat genomföras utan
USA:s stöd; främst avseende
spaning och lufttankning. Den
europeiska militära svagheten
har åter demonstrerats. Framtiden för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
(GSFP) kan nu ifrågasättas.
Inte heller för Nato var
operationen en framgång.Tysklands passivitet – av hänsyn till
Ryssland? – gör att alliansens
handlingskraft kan ifrågasätEn framgång – eller kanske inte?
Ytligt sett var operationen en tas. Vidare har Natos ledning
stor framgång. Mandatet från kännetecknats av oenighet
säkerhetsrådets resolution 1973 och långsamhet. Omvandlinguppfylldes, inga egna förluster en av spaningsresultat har tagit
uppstod och de ofrånkomliga allt för lång tid, en fungeranskadorna på civilbefolkningen de underrättelsestruktur sakoch civil infrastruktur var re- nas och flera deltagande stater
lativt ringa. Vidare kunde eu- visade sig ha för lite ammuropéerna, det vill säga i första nition. Härtill kommer kända
hand Frankrike och Storbri- tekniska brister inte minst avtannien, leda en militär ope- seende spanings- och målanration där USA höll sig i bak- givningsförmåga. Den dyrbara
”brandkårsstyrkan” Rapid Reacgrunden.
Å andra sidan var målet tion Force kunde inte sättas in
lågt satt: mandatet sade ingen- på grund av politisk oenighet.
ting om långsiktig stabilitet el- Dess framtid är nu ifrågasatt.
Ett annat problem är tanler demokrati; det var ”endast”
en fråga om att skydda civilbe- ken på pooling and sharing. Tanfolkningen. I efterhand fram- ken bakom denna princip är att
står Libyens framtid som högst flera länder skall ta gemensamt
osäker, och vapen från Khadaf- ansvar för vissa militära resurser,
fis armé har spritts över Nord- som är för dyrbara för enskilda
afrika och inte minst kommit små länder. Men som Unified
i händerna på terroristerna i Protector visade kräver principer
AQIM (Al-Qaida au Maghreb politisk enighet mellan aktuella
stater. När denna inte föreligger
islamique).
Natos relativt långtgående blir dessa gemensamma resurser
tolkning av mandatet har vida- oanvändbara.
Den ekonomiska krisen
re alienerat Kina och Ryssland
med kända konsekvenser för medför ytterligare neddragningar i den europeiska förmåhändelseförloppet i Syrien.
För Europa är operationen gan; inte minst Storbritannien
ett stort bakslag. Det var Nato är drabbat. Det kan ifrågasättas
Från ett svenskt perspektiv var
operationerna i Libyen, Unified
Protector eller Opération Harmattan på franska, i första hand en
flyginsats. I själva verket omfattade operationen också en
stor insats med såväl sjöstridskrafter som luftburna arméförband. Denna artikel, som grundar sig i första hand på franska
erfarenheter, diskuterar några
strategiska och operativa erfarenheter.

om Europa skulle klara en ny
Unified Protector. En av de verkligt allvarliga bristerna är att
Europa idag bara disponerar ett
hangarfartyg – franska Charles
de Gaulle. Något nytt hangarfartyg blir inte operativt förrän
efter 2020.
Unified Protector visar fördelarna med doktrinen Sea Basing.
Denna innebär att ”väst” undviker att sätta in stora markstridskrafter och i stället använder sitt tekniska försprång vad
avser sjö- och flygstridskrafter. På marken används specialförband som stöder ”allierade”
inhemska förband. Sea Basing
har framtiden för sig, eftersom
erfarenheterna från Afghanistan och Irak, Obama-doktrinen och den amerikanska ekonomiska situationen gör stora
markstridsoperationer i ”långtbortistan” högst osannolika.
Opération Harmattan

Den franska insatsen bestod
främst av flygstridskrafter iland
och ombord, attackhelikoptrar
baserade på ett av amfibiefartygen av Mistral-klass (som Ryssland beställt två exemplar av),
en stor sjöstyrka för skydd av
hangarfartyget och för upprätthållande av embargo, spaningsresurser av olika slag (satelliter, UAV, flyg, ubåtar med
mera) samt en okänd mängd
underrättelsepersonal för målangivning, utbildning med
mera. Härtill kom en omfattande logistisk insats. Insatsen
av kvalificerad ammunition var
omfattande: mer än tusen styrda bomber och attackrobotar
fälldes från attackflygplan och
helikoptrar.

Kvalificerade stridsmedel som exempelvis robotar av olika
slag visade sig bli en bristvara under operationen. Bilden
visar svenska robotar inför deployering till Sicilien.

Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

libyeninsatsen

trollerade havet och kustbandet lyckades de Kadhaffitrogna
lägga ett begränsat antal minor. Dessa krävde omfattande
motåtgärder. Minröjningsförbandet med röjdykare gjorde
även i övrigt en viktig insats
för att rensa hamnar och därmed möjliggöra tilltransport av
förnödenheter.
De franska stridsflygplanen
var av typ Rafale och Mirage
2000. Dessa sattes in från baser i Italien, i hemlandet och
från hangarfartyg (ej Mirage).
Man är mycket nöjd med Rafale som visat sig klara alla typer
av insatser från luftförsvar till
spaning och attack; såväl mot
planerade mål som mot oplanerade. Med tanke på avsaknaden av folk på marken har spaningsförmågan varit avgörande
för att förstå händelseutvecklingen och för att kunna urskilja målen. Systemet har också visat sig ha hög reaktivitet i
kombination med god uthållighet.
Operationen har också visat på svagheter. Uthålligheten
hos personal och materiel är en
sådan. Personalläget var i tunnaste laget. Bland andra brister
märks tankningsflygplan, resur-
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Detta var särskilt betydelsefullt
när Kadhaffi-fientliga förband
belägrade Misrata och när de
ryckte fram mot Benghazi. För
marinen blev därför Harmattan
en omfattande operation – den
största sedan Suez 1956.
Allmänt sett är man mycket
nöjd men kraftsamlingen medförde ett stort behov av återhämtning efter operationen.
Några operativa och taktiska erfa- Fartygen är helt enkelt för få.
Modellen för operativa förrenheter av intresse för Sverige
Operationen har visat på vik- beredelser har visat sig fungten av områdeskunskap. Detta era: hög beredskap har medär en strategisk uppgift – ”kun- gett snar insats, mångsidiga farskap och förutseende” – som tyg och besättningar kan utan
prioriterats i den senaste vit- svårighet snabbt byta uppgift;
boken om försvaret från 2008. ständig och krävande utbildLångräckviddiga UAV (sanno- ning ger hög professionalism.
Flyget från hangarfartyget,
likt amerikanska) med optroniska respektive elektromag- helikoptrarna från amfibiefarnetiska sensorer har visat sig tyget och artilleriet (100 resp.
ge mycket bra resultat. Avsak- 76 mm) på fregatterna sattes
nad av folk på marken innebar regelbundet in mot Kadhafdock att ett antal anfallstillfäl- fitrogna styrkor och utgjorde
len missades på grund av osä- hela tiden ett hot mot dessa på
kerhet om målets läge i förhål- fronterna vid Brega och Misrata. De nyaste fregatterna har
lande till civilbefolkningen.
Av historiska och geogra- emellertid endast 76 mm pjäfiska skäl är Libyens kommuni- ser – en återgång till åtminskationer samt ekonomiska och tone 100 mm artilleri förefaller
militära resurser grupperade befogad liksom anskaffning av
relativt kustnära. De blev där- lämplig ammunition.
Trots att koalitionen konigenom åtkomliga från havet.
Försvarsdepartementet genomförde en stor mediaoperation. Denna omfattade inte
bara reportage från ”den spetsiga änden” utan också personal
på alla nivåer som exempelvis
flygbaspersonal. Inte minst här
har det svenska försvarsdepartementet och Försvarsmakten
mycket att lära.
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Foto: FL 02/ Försvarsmakten

libyeninsatsen

Flygspaningsbild över
Gaddafis högkvarter i
Tripoli. Bilden tagen av det
svenska flygförbandet FL02
som ingick i den Natoledda
insatsen Unified Protector.

ser för målangivning och spaning samt vapen med flexibel
verkan. Dessa brister var väl
kända sedan tidigare.
Satelliter, UAV och flygspaning är kompletterande och inte konkurrerande spaningssystem. Satelliter täcker stora ytor,
UAV har god uthållighet medan flygspaningen har överlägsen
reaktivitet bland annat tack vare
sitt nya radarsystem Spectra.
Transportflyget spelade en
avgörande roll. Inledningsvis
behövdes detta för att evakuera
närmare 400 personer från Libyen samt för att bygga upp de
nödvändiga resurserna i området. Här kom det nyinrättade European Air Transport Command (EATC) att spela en viktig roll för att optimera utnyttjandet av transportresurserna
samt för den operativa kontrollen av deltagande staters transportflyg.
Det luftmobila förbandet ur
armén baserat växelvis på amfibiefartygen Tonnerre och Mistral var en stor framgång. Samarbetet mellan de olika personalkategorierna fungerade
utmärkt. Helikoptrarna gav, genom sin extrema lågflygningsförmåga, en precision som inte
attackflyget kan ge. Därigenom
kunde man göra insatser i närheten av civila som annars inte kunnat göras. Tack vare amfibiefartyget kom man också
nära kusten och kunde göra

insatser längre in över land. Alla insatser gjordes under mörker. Normalt uppträdde man
i ”moduler” med flera helikoptrar. Helikoptrarnas nattliga överrumplande anfall mot
Kadhaffi-trogna styrkor fick
stor taktisk och moralisk effekt
och ledde med tiden till taktiskt sammanbrott.
Logistikfunktionen sattes på
hårda prov eftersom de omfattande flyginsatserna skulle genomföras från framskjutna baser, där fransmännen normalt
inte opererar, och för att försörja den relativt stora sjöstyrkan.
De franska underhållsfartygen spelade en viktig roll för
att kunna hålla Natos sjöstyrkor permanent i området: diesel, flygbränsle, vatten, mat, ammunition, post, medicin, blod
etc.
Ammunitionsförbrukningen var som nämnts omfattande.
Förråden var tillräckliga men
måste nu kompletteras. Uthålligheten har kritiserats: ”vilket
krig är möjligt utan tillräcklig
ammunition, utan budget för
att beställa nytt och utan pågående tillverkning så att förbanden kan komplettera?”

franska erfarenheterna som
också är tillämpliga på Sverige.
Operationen har visat på
vikten av mångsidighet, bland
annat tack vare god utbildning,
och inbördes kompletterande
system. Detta gäller såväl avseende spaning som bekämpning. Sjöstridskrafternas flexibilitet och den framgångsrika
baseringen av attackhelikoptrar
på amfibiefartyg är av särskilt
intresse med tanke på kommande stridsstödsfartyg. Sjöminan har åter visat sig vara ett effektivt vapen.
Logistikfunktionen är av
avgörande betydelse i moderna krig. Hur Sverige skall klara
denna efter det att den gjorts
civil och inordnats i FMV är
i alla fall för författaren oklart.
Den höga ammunitionsåtgången är ett viktigt memento; flera
deltagande stater förefaller att
kört sina resurser i botten.

Avslutande kommentarer

Lars Wedin är kommendör och
forskare vid Institut Français
d’Analyse Stratégique (IFAS)
samt deltidstjänstgör vid
Försvarshögskolan.

Frankrike har till skillnad från
Sverige ambitionen att vara
en militär stormakt. Det finns
emellertid en hel del av de

Avslutningsvis är insatsen ett
exempel på att det går att genomföra fredsframtvingande
operationer utan närvaro av
tunga markstridskrafter. Med
tanke på erfarenheterna från
Irak och Afghanistan är detta
kanske framtidens strategi.

Olof Johansson:

Övningsidén var uppstart av en
fredsframtvingande insats i vintermiljö och kalla väderförhållanden. Målet var att öva inför
insatser utanför Nato:s operationsområde i form av en graderad insats för en expeditionsstyrka. Genomförandet byggde
på ett Crisis Response Operation (CRO) -scenario med
stöd av en FN-resolution inom
ramen för FN-stadgans kapitel VII (fredsframtvingande insats). Övningsområdet sträckte

sig längs vägnätet från Narvik
i söder till Tromsö i norr och
längs kusten för de marina delarna samt i luften.
Huvudmålgrupp var den taktiska nivån (förband och stabsofficerare) där fokus låg på interaktion mellan förband samt
ökad förmåga till samverkan
och interoperabilitet inom ramen för en multinationell styrka. Övningen inriktades främst
mot förbandsträning på taktisk- och stridsteknisk nivå.

Inledningen på övningen med
hårt väder försköt tilltransport
och uppstart en del och den
tragiska flygolyckan som tog
fem norska officerares liv lade
sordin över övningen. Samtidigt var jag också mycket stolt
över all civil och militär personal som deltog i räddningsarbetet under mycket svåra omständigheter. Den norska övningsledningen tog tidigt beslutet att fortsätta övningen
efter olyckan enligt den plan
Cold Response:

Övningen gav god träning för
deltagarna, här representerat av en
stridsvagn 122 och dess besättning.
Foto: Jimmie Adamsson

Norsk försvarsmaktsövning med
inbjudna utländska deltagare som
genomförs vartannat år i Nordnorge i huvudsak mellan Narvik i söder till Tromsö i norr samt i norska
farvatten och norskt luftrum. I
år omfattade övningen omkring
16 000 deltagare från 14 länder.
Från Sverige deltog cirka 1 550
befäl, soldater, sjömän inkluderande olika specialistkompetenser.
Dessa kom med delar från Amfibieregementet, Artilleriregementet, Försvarsmedicincentrum, Försvarsmaktens tekniska skola, Göta
ingenjörregemente, Ledningsregementet, Livregementets husarer, Livgardet, Luftvärnsregementet, Markstridsskolan. Marinbasen, Norrbottens flygflottilj, Norrbottens regemente, Totalförsvarets
skyddscentrum, Trängregementet
och Tredje sjöstridsflottiljen
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Mellan 12 till 22 mars i år deltog svenska soldater
från förband runt om i Sverige i den norska
försvarsmaktsövningen Cold Response 2012 (CR 12).
Till denna övning var deltagare från Nato- och PFF-nationer
inbjudna. Sverige deltog med förbandsenheter och med
personal på befattningar i multinationella staber. CR 12 var
den största övningen för Försvarsmakten under 2012.

cold response

Cold Response
2012

15

som fanns. Jag tycker det var ett
sätt att hedra de omkomna genom att genomföra och avsluta
övningen på ett så bra sätt som
möjligt.
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cold response

Deltagande förband

16

Det svenska deltagande bestod
av förband och enskilda från
snart sagt hela landet. Stommen utgjordes av förbandsdelar ur Norrbottens Regemente, men också från Livgardet
och Amfibieregemente ingick
betydande volymer (faktarutan
visar samtliga deltagande förband). För första gången deltog också ett svenskt fartyg i
övningen. Det var korvetten

Härnösand ur 3.sjöstridsflottiljen med hemmahamn i Karlskrona som representerade våra marina stridskrafter på dessa
nordliga breddgrader. Dessutom medverkade Norrbottens
flygflottilj med ett antal JASplan direkt från hemmabasen
på Kallax i Luleå. Man flög
upp till området och vid behov
lufttankade flygplanen för att
sen fullgöra sina uppdrag. Utöver Norge och Sverige deltog
förband från Belgien, Canada,
Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Polen, Storbritannien, Spanien, Tyskland, USA
och Irland. Sammanlagt deltog drygt 16 500 personer va-

rav cirka 1550 var från Sverige. Det svenska deltagandet har
skett med förband och stabsofficerare i huvudsak i den övade
organisationen.
Lösa uppgifter i brigads ram

De svenska förbanden fick tillfälle att utvecklat sin förmåga att genomföra högintensiva
operationer i vintermiljö med
bibehållet stridsvärde. Krigsförband och stabsofficerare har
haft goda möjligheter att utveckla sin förmåga att lösa huvuduppgifter i brigads ram och
få förståelse för hur högintensiva fredsframtvingande insatser genomförs. Övningen gav

Svensk kustkorvett på nordliga
breddgrader.

Foto: Jimmie Adamsson
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Riksgränsen

Torneträsk

orden

också prov på hur taktik
och stridsteknik kan tillämpas
i kallt väder.
Vår interoperabilitet och
förmåga att samverka med andra nationer har prövats. Chefer och stabsofficerare på alla
nivåer har haft möjlighet att
öva samordning och samverkan i en multinationell och
komplex miljö. Verksamhetssäkerhet och Force Protection
har satts främst under hela övningen. Innan övningen i Norge genomförde de svenska enheterna en förövning huvudsakligen i Boden. Syftet med
denna var att erhålla erforderlig
vinterförmåga avseende personlig färdighet, framförande
av fordon med mera samt till
att samöva tillfälligt sammansatta förband.

cold response

E10

E6

Resultat för svenskt vidkommande

tive ”hemmaförband”. Utöver
uppfyllnad av målsättningar gav
övningen oss svenskar en oförglömlig erfarenhet avseende
interoperabilitet och förmågan
att arbeta tillsammans med andra nationer. De som särskilt

fick uppleva detta var våra
relativt nyss anställda soldater. Det senare är svårt att mäta,
men subjektiva resultat är även
de viktiga.
Olof Johansson är överstelöjtnant
och tjänstgjorde under övningen
som chef för den svenska kontingenten. Han tjänstgör normalt vid
Markstridsskolan (MSS).
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I skrivande stund pågår utvärderingen vid Markstridsskolan av övningsledning och förbandsrepresentanter. De mätbara målsättningar som vi satte
upp innan övningen är i huvudsak uppfyllda. Några målsättningar uppfylldes inte därför att den tillämpade övningen inte medgav att öva just de
moment som vi önskat. Ett färre antal målsättningar misslyckades vi med och dessa blir då
föremål för träning vid respek-
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försvarsekonomi

Helge Löfstedt:
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Ambitionssänkning,
rationalisering eller
tillskott
Ett av de många intressanta seminarier som Folk och Försvar arrangerat under vintern
och våren var det som avhölls
9 maj med rubriken Försvarsmaktens planering och ekonomi
på lång sikt. Lars Ekeman, tidigare generalsekreterare i Folk
och Försvar, var moderator och
inledde med att peka ut några
problemområden. Försvarsmaterielens kostnadsutveckling är
snabbare än den allmänna civila kostnadsutvecklingen. Det
måste beaktas i samband med
planeringen av investeringar för modernisering och ersättning av materiel. Vidare är
kostnadsutvecklingen för den
nya personalförsörjningen osäker. Ekemen konstaterade att
presskommentarer liksom de
politiska reaktionerna har varit

få. Försvarsfrågan har hamnat i
samhällsdebattens periferi.
Jan Salestrand, chef Försvarsmaktens Ledningsstab,
presenterade huvuddragen i
Försvarsmaktens skrivelse 27
april, vilket var seminariets
huvudämne. Där bedöms att
den operativa förmågan inte
kommer att kunna upprätthållas om dagens anslagsnivå
behålls. Således krävs en höjning. Sammantaget bedömer
Försvarsmakten att kostnaderna för förbandsverksamheten
år 2019 kommer att överskrida dagens anslagsramar med
åtminstone 1,2 mdr kr per
år. Detta främst beroende på
ökande kostander för övningar med anställd personal. Det
behövs också ett tillskott för
materiel med minst 2 mdr kr

per år från 2015. Notera att då
har redan ett antal rationaliseringar intecknats, bl a besparingsmålet för Försvarsstrukturutredningen (FSU).
Resultatet av diskussionerna under seminariet var, föga förvånande, att det måste
bli både ambitionssänkningar,
rationaliseringar och tillskott!
Den delikata uppgiften att närmare precisera vad detta innebär kommer förhoppningsvis
att behandlas i en försvarsberedning som tillsätts senast under hösten.
En reflektion är att de
svenska försvarsutgifterna uttryckt i andel av samhällsekonomin (BNP) under de närmaste åren förblir mindre än
motsvarande för våra nordiska
grannar. Detta även efter de

Författaren skriver att det politiska motivet för satsningar på
omfattande modernisering av JAS synes i första hand vara dess
symbolvärde för Sverige som framstående industrination.

Foto: Johan Lundahl, Försvarsmakten

Helge Löfstedt är överingenjör,
pensionerad efter tjänst vid
Försvarets Forskningsinstitut.

försvarsekonomi

Cecilia Widegren (M, vice
ordförande i försvarsutskottet)
har blivit kritiserad för att visa ringa förståelse för de behov som Försvarsmakten fört
fram. Nu uppehöll hon sig huvudsakligen vid det faktum att
det blivit ordning och reda i
Försvarsmaktens ekonomi. När
det gäller materielfrågor (rimligen utöver uppgraderingen
av JAS) uttalade hon bara att
den nya materielanskaffningsstrategin gäller! Det innebär således uppgradering av befintlig materiel, köp utifrån och
i någon mån egenutveckling.
Hon ville inte ge tydliga löften
när en försvarsberedning kommer att tillsättas. Något som
kanske kan förstås med hänsyn
till hennes position, men likväl
ledde till upprepade försök från
seminariedeltagare att få besked.
Peter Rådberg (MP, också
ledamot i försvarsutskottet) ville ompröva försvarets uppgifter
och lägga större vikt vid andra
hot än de som kan komma österifrån. Han förordade återhållsamhet och lägre grad av uppgradering av JAS. Det innebär
fortsatt utnyttjande av befintliga motorer som har långt kvar
innan de är tekniskt utgångna.

Källor:

– Försvarsmaktens budgetunderlag för 2013 med särskilda redovisningar, Försvarsmakten skrivelse 2012-02-29.
– Förutsättningar för att utveckla
och vidmakthålla Försvarsmaktens
operativa förmåga efter 2015, Försvarsmakten skrivelse 2012-0427.
– Försvarsmaktens budgetunderlag 2013, Folk och Försvar seminarium 7 mars 2012.
– Försvarsmaktens planering
och ekonomi på lång sikt, Folk
och Försvar seminarium 9 maj
2012.
– Försvarsdebatt främst i SvD
och Newsmill.
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Kostnaderna för detta har inte
redovisats officiellt, men inofficiella uppgifter sträcker sig från
30 till mer än 80 miljarder.
Ledarskribenter
Till bilden hör också nya raDe tre ledarskribenterna Clas
Arvidsson (Svenska Dagbladet), dar- och varningssystem. DenAnders Lindberg (Aftonbladet) na del av uppgraderingen kan
och Eric Erfors (Expressen) ef- dock inte uppfattas som konterlyste, i olika ordval, en säker- troversiell i samma utsträckhetspolitisk genomgång av den ning.
Mot denna bakgrund är det
framtida riskbilden. Här diskuterades Sveriges förhållande lätt att förstå den kritiska attill Nato, där det självklart kom tityd som Eric Erfors visade.
fram divergerande åsikter. Clas Han vill tydligt se till skatteArvidssons rekommendation betalarnas pengar i första hand
var ”omtag i säkerhets- och och inte låta exportmöjligheterna påverka i lika hög grad.
försvarspolitiken”.
I övrigt växlade ledarskriBåde Clas Arvidsson och
Anders Lindberg stödde i oli- benternas omdömen om de
ka ordval behovet av den om- materielbrister som Försvarsfattande uppgradering av JAS makten lagt fram – från stor
som Försvarsmakten nu före- förståelse för det angelägna
slår. Detta är ett beslut som med resurstillskott till karakär centralt för Försvarsmaktens teristiken ”önskelistor”. Anbudgetutformning, eftersom ders Linberg kvalificerade sig
kostnaderna är mycket höga som rubriksättare med samoch samtidigt mycket oklara. manfattningen ”AmbitionsTill bakgrunden hör då att un- sänkning, rationalisering och
der vintern har indikerats att tillskott”.
regeringen, troligen i informellt samförstånd med social- Försvarspolitiker
demokraterna, har bestämt sig Även de två försvarspolitikerför en tydlig satsning på flygin- na Clas-Göran Carlsson (S, ledustrin och inriktat Försvars- damot i försvarsutskottet) och
maktens arbete i enlighet med Allan Widman (FP, också ledadetta.
mot i försvarsutskottet) uppeDet politiska motivet för höll sig i första hand vid masatsningar på omfattande mo- terielfrågorna och det angedernisering av JAS synes i för- lägna i att prioritera bland de
sta hand vara dess symbolvär- anspråk som Försvarsmakten
de för Sverige som framstå- fört fram. Carlsson framhöll att
ende industrination. Frågan Socialdemokraterna nu ansluär om Försvarsmakten då har tit sig till regeringen anslagsgjort uttömmande övervägan- nivå. Detta indikerar förståelden avseende satsningar på oli- se för Försvarsmaktens oro för
ka grader av uppgradering av utevecklingen på materielomsjälva flygplanet, satsningar på rådet. Även i ett antal andra
beväpning och motmedel och frågor har socialdemokraterna
avvägningar däremellan. In- gjort upp med eller anslutit sig
te heller har redovisats något till regeringen.
som erfarenhetsmässigt uppstår
Widman betonade att indunämligen ”undanträngningsef- stri- och sysselsättningsskäl inte
fekter” – dvs att annan mate- får dominera över det som är
riel inom luftförsvaret liksom angeläget av försvarsskäl.Vidare
försvaret i övrigt kommer att vill han öka den militära närvasenareläggas eller helt priori- ron på Gotland. Han uppehöll
teras bort. Resultatet är nu att sig också något vid att Förman vill förse JAS med nya, vä- svarsmakten justerat upp besentligt starkare, motorer och hoven av officerare och civila i
att flygplanen, för att inrymma förhållande till tidigare bedömdenna motor, måste byggas om. ningar.
minskningar som genomförs
hos dessa.
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David Bergman:

debatt

Farligare för
fienden?
Många av oss har förmodligen
någon gång beordrats bort från
huvudtjänsten, för att göra insittning i en kvalmig lektionssal och utan självklart syfte genomlida något som mer liknar en fångförhörsövning än
ett utbildningspass. Sådana utbildningar är tyvärr inte ovanliga, och ibland går goda avsikter snett.
Alla organisationer måste ständigt utvecklas för att på
bästa sätt kunna möta förändrade uppgifter. För en militär organisation är denna utveckling särskilt viktig. Medel
föder motmedel, taktik föder
mottaktik, vilket gör förmågan
att anpassa sig avgörande. En
del av detta utvecklingsarbete
innebär bland annat att kontinuerligt förbättra och effektivisera våra metoder för administration, verksamhetsledning och andra stödjande verksamheter. Ibland förlorar dock
dessa utbildningar kontakten
med verkligheten och ger inte den effekt till huvudtjänsten
som de borde.
Inom organisationen finns
olika exempel på detta. I allt
från drogprevention och arkivering till arbetsmiljö och sophantering finns utbildningar
där den tid som investeras inte
står i relation till den effekt de
tillför. Exakt vilka utbildningar
som idag passar in på nedanstående beskrivning lämnas upp
till läsaren att bedöma.

kan överblicka helheter tenderar vi att fokusera på detaljer som vi kan hantera. Detta
gör att enskilda företrädare ofta
övervärderar vikten av sitt eget
personliga eller professionella
intresseområde och med kraft
framhäver att just deras koncept bör föras ut till organisationen. Det finns en självklar
fara i att personer driver projekt utifrån sina egna behov,
motiv och värderingar av verksamheten då deras uppfattade
behov och förbandens faktiska behov inte alltid är samma sak. Förutom ett fastställt
utbildningsbehov bör även en
grundlig värdering av den önskade effekten genomföras innan ett lämpligt utbildningspaket implementeras.
I grunden har dessa utbildningar oftast ett gott syfte.Vem
kan rimligen hävda att god datamognad, kvalitetssäkrad verksamhetsledning eller frånvaron
av droger och trakasserier kan
vara något annat än positivt?
Problemet uppstår då den stödfunktion de representerar prioriteras högre än huvudtjänsten. Detta kan jämföras med
det militära begreppet ”mission creep”, projekt som ex-

panderar långt utöver sina ursprungliga mål. De blir institutionaliserade och får ett eget liv.
Organisationen riskerar då att
drabbas av så kallat grupptänkande.
Grupptänkande är ett psykologiskt fenomen där gruppen värdesätter konformitet
högre än ett kritiskt förhållningssätt. Gruppen tenderar att
tro att besluten och de som fattat dem är bättre än de i själva
verket är. Detta är särskilt farligt
i militära förband där organisationskulturen inte alltid premierar ifrågasättande utan där
individer tvärtom måste kunna
lita på att order är genomtänkta och har ett syfte. Utan denna tillit faller en av de viktigaste grunderna för att förbandet
som helhet kan fungera.
Vid grupptänkande negligeras eller marginaliseras ofta varningssignaler. Organisationen försöker hålla fast vid
sin uppfattning. Ofta förekommer medvetna eller omedvetna så kallade ”mindguards”,
fasta strategier för att hantera oliktänkande. Till exempel
kan personer som ifrågasätter
bli stämplade som bakåtsträvare eller antagoniseras som an-
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Att utbildningar spårar ur har
ofta enkla, mänskliga förklaringar och börjar hos en individ eller en särskild intressegrupp. När människan inte

Stridsskjutningar ökar förbandens förmåga
och gör dem farligare för fienden, men
hur är det med floran av utbildningar inom
administration eller verksamhetsledning?

Foto: Anders Szili
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Enkla mänskliga förklaringar

11:26:02
TEST AV MISSILSKYDD
ÖSTERSJÖN
12 JAN 2012

I DEN BÄSTA AV VÄRLDAR BORDE
ALLA KUNNA KÄNNA SIG TRYGGA
Det är inte bara miltära flygplan som utsätts för angrepp.
I konfliktområden kan humanitär hjälp uppfattas som
fientligt, och för terrorism finns nästan inga gränser.
Därför har vi utvecklat CAMPS, ett självförsvarssystem
för alla typer av flygplan. Vid en attack släpper flygplanet
ut störningsmaterial som får missiler att gå vid sidan av
sitt mål.
I ett större sammanhang är det inte bara frågan om
teknik och innovation. Det är lika mycket ett uttryck för
vår ambition att bidra till en säkrare och tryggare värld.
Vi hjälper företag och nationer att vara bättre förberedda,
att ha ett försprång gentemot fientlighet och att undvika
skador och förluster.
1937 stod det klart att Europa stod på randen till en
storkonflikt. Som en del av Sveriges vilja att försvara

nationell säkerhet och suveränitet grundades Saab,
för att säkra landets försörjning av militärflygplan. Idag
arbetar Saab inom områdena flyg-, land- och marinförsvar,
och dessutom inom civil säkerhet och kommersiell flygteknik.
Vårt arv av innovation och effektivitet genomsyrar alla
dessa områden och vi är stolta över att vara ett framgångsrikt företag. Mer än hälften av oss är ingenjörer. Mer än en
femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling
och vi söker ständigt samarbeten över hela världen.
Vår vision är att alla ska kunna känna sig säkra, och vi
planerar för vad som kan hända i framtiden. Det är därför
vi strävar efter att förutse morgondagen.
www.saabgroup.com

ett eget liv ökar generellt både kravet och kontrollen att
de genomförs. Den energi och
stringens som chefer genom
hela organisationen lägger ner
på att säkerställa och rapportera att samtliga underställda genomfört obligatoriska utbildningar saknar tyvärr ofta motsvarighet i huvudtjänsten.
I ett större sammanhang är
det självklart smått komiskt att
genomförande av administrativa
åtgärder stundtals regleras, kontrolleras och värderas högre än
skjutprov och stridsutbildning.
Men det finns en stor fara i att
utbildningar i fakturakontering
prioriteras framför vapenhantering. Om individer upplever
Bortglömd ledarskapsaspekt
Bortslösad tid är tyvärr inte att högre chefer prioriterar adden enda effekten av dåliga ut- ministration högre än deras hubildningar, det finns även en vudtjänst är det självklart föröviktig ledarskapsaspekt i detta. dande för den ömsesidiga tillit
Då onödiga utbildningar fått som måste finnas inom organihängare till motsatsen av vad
utbildningen syftar till. Att datakörkortet ECDL under sin
tid sattes som krav för nivåhöjande utbildning kan ses som
ett exempel på detta. Ett datakörkort har rimligtvis ingen
rationell koppling till en officers ledarskapspotential, men
kravet försatte denne i beroendeposition vilket pressade till
genomförande och minskade
benägenheten att öppet ifrågasätta. Säkerligen har vi alla stött
på liknande, förbestämda motargument då vi någon gång
ifrågasatt en organisatorisk sanning.

sationen. Det innebär dessutom
att verkan i huvudtjänst – förmågan till väpnad strid – sannolikt minskar.
Administration och verksamhetsledning och utveckling
av dessa är en naturlig del av
militära förband. Det är en livsviktig del för att en så stor organisation skall kunna fungera.
Men de har aldrig något självsyfte, deras enda uppgift i organisationen är att underlätta
för förbanden att genomföra
huvudtjänst. Inom organisationen finns en tydlig utmaning
att tydligt definiera och kommunicera på vilket sätt varje
utbildning gör soldaterna och
sjömännen farligare för fienden.
David Bergman är kapten,
fil mag i psykologi och tillhör
psyopsförbandet i Enköping.
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Olof Santesson:
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I världsklass –
stora brister
En oberoende analys av Sveriges säkerhet tar form. Hur den
skulle kunna komma att se ut
vad gäller det militära försvaret
framskymtade när Krigsvetenskapsakademiens ledning samlade till ett möte i högkvarterets lokaler på Lidingövägen
den 26 april. Ständige sekreteraren Björn Anderson, som leder denna del av projektet, och
hans medarbetare, flera av dem
aktiva officerare, gav en preliminär bild som inte kunde bli
annat än motsägelsefull. Vi har
en försvarsmakt med materiella tillgångar i världsklass men
också stora brister. Framför allt
är den väldigt liten.
Efter förvirrande år av avrustning av nationell förmåga och satsning på medverkan i internationella insatser
tog regeringen i skuggan av

Georgienkriget 2008 beslutet
att grunden ska vara försvar av
territoriet. Men man ändrade
inte i härordningen – den som
några år tidigare bara skulle
stödja fredsinsatser.
Den försvarsplanering som
har återupptagits vilar i praktiken på en bräcklig grund av
nyss övergivna förutsättningar.
Kraven på utrustning och personal har samtidigt skärpts, vil-

ken vi ska möta med anställda
eller tidvis tjänstgörande soldater och sjömän på frivillig basis,
i och med att värnplikten har
gjorts vilande.
Rekryteringen går bra,
hävdades det från insatt håll.
Kvar står att vi 2014 inte har
helt personaluppfyllda förband
och av allt att döma knappast heller 2019, som är Försvarsmaktens måldatum. Den

Brigader med förmåga till kombinerade
vapeninsatser är en angelägen förmåga.

Foto: Niclas Ehlen, Combat Camera

Att försvarspolitik inte står
främst på den politiska agendan är väl något vi upplever
rätt ofta. I den opinionsundersökning som Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
(MSB) presenterade i början av
maj framgår det tydligt att det
är andra frågor som mest intresserar och oroar den svenska
befolkningen.1 Trots detta relativa ointresse för försvarsfrågor är det ändå 11 % som är
mycket intresserade och 30 %
som har ett ganska stort intresse för det svenska försvaret. Det
finns med andra ord en uppgift
för aff att tillgodose denna del
av den svenska befolkningen
med saklig information. Under det gånga verksamhetsåret
har också flera olika aktiviteter
genomförts, både i Stockholm
och vid länsavdelningarna. Något som framstod klart när aff
genomförde den årliga länskonferensen och årsstämman.
En fråga som blivit aktuell
den senaste tiden är den nationella försvarsplanering som regeringen gett Försvarsmakten i
uppgift att genomföra. För att
vi ska få en uppfattning om vad
som händer inom detta område
genomfördes ett seminarium
på temat nationell försvarsplanering i anslutning till länskonferensen. Seminariet inleddes
med att Magnus Bergman från
försvarsdepartementet beskrev
de ingångsvärden som Försvarsmakten fått. Han var noga
med att betona att planeringen
avsåg ett väpnat angrepp, med
andra ord den militära organisationens grundläggande upp-

Landshövdingarna Britt Bohlin och
P-O Eriksson lyssnar till Magnus
Bergman.

gift. Den långa tid som förflutit
då det inte skett någon nationell försvarsplanering innebär
att det saknas en bred kompetens på departementet liksom i
Försvarsmakten. Således något
som nu byggs upp på nytt.
Key Hedström, chefsjurist
vid MSB, lade inledningsvis
tonvikten på att argumentera
för en uppdelning i två planeringsbegrepp, totalförsvarsplanering som är inriktat mot ett
väpnat angrepp och samhällets
krisberedskap som omfattar övriga hot. I det första fallet är
det samhället som ska ge stöd
till Försvarsmakten. I det andra ska Försvarsmakten lämna
hjälp. Men i båda planeringsbegreppen krävs en omfattande
civil-militär samverkan.
Patrik Ahlgren från Försvarsmaktens högkvarter redogjorde för hur den militära planeringen äger rum. Ett tydligt
besked var att Försvarsmakten

föreningsinfo

– ännu ett aktivt verksamhetsår
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Olof Santesson är ordförande
i redaktionskommittén för
vårt försvar.

Stefan Ring:

Foto: Stefan Ring

kanske största utmaningen blir
hur de anställda ska motiveras att stanna kvar, om det faktiskt inte blir frågan om särskilt
många utlandsinsatser. Akademiens styresman Frank Rosenius nämnde att Afrikanska
Unionen helst vill ta hand som
sina problem själv.
Dagens bataljoner ska inte
jämföras med vad vi hade under det kalla kriget, hette det.
En enda artilleripjäs gör samma jobb som tidigare ett helt
batteri eller rent av bataljon.
De stor brister som finns, särskilt nämndes avsaknaden av
fordonsbaserade granatkastare,
luftvärn till Visbykorvetterna
och kanske allvarligast verkliga brigader med förmåga till
kombinerade vapeninsatser,
borde också gå att reparera, löd
ett anmärkningsvärt hoppfullt
besked.
Projektgruppen tycktes
anamma högkvarterets stöd för
ett nytt stridsflygplan (Gripen
E/F), något som uppenbart
kommer att debatteras inom
Akademien. Samtidigt gavs nya
påminnelser om att det militära
försvaret tvingas till smärtsamma omprövningar utan en förbättrad ekonomi, hur den nu
ska åstadkommas.
Det kommande försvaret
duger likafullt enligt våra politiker, eftersom Sverige i händelse av allvarlig kris eller rent
av krig i närområdet inte ska
försvara sig ensamt utan som
det nya mantrat anger: tillsammans. Frågan är tillsammans
med vilka, när USA drar bort
många markförband och snart
sagt vartenda Natoland i finansorons kölvatten drar ned
på sina försvarskostnader.
Och förstår svenska folket alls någonting om förutsättningarna för dagens försvarsmakt? Här har politikerna mycket på sitt samvete. Kan
hela landet försvaras, var går
gränsen? Rosenius slutord ekade manande.
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är beroende av stöd från andra aktörer. Precis som under
det kalla kriget krävs uttag av
fordon, stöd med sjukvård och
förnödenheter, verkstäder och
telekommunikation. Förändringarna i Försvarsmaktens organisation har snarare ökat detta behov. En viktig skillnad är
dock att kraven idag är mindre vad gäller omfång än när
krigsorganisationen bestod av
800 000 man.
Seminariet avslutades med
att försvarsdirektören i Stockholm län redovisade hur han
ser på länsstyrelsens roll. Hans
Spets efterlyste tydligare signaler från statsmakten och betonade vikten av att det finns en
samverkansstruktur över hela
hotskalan. Det är också viktigt
att knyta upp kontakter och
samverkansfunktioner i det
vardagliga arbetet.
I den efterföljande debatten
deltog, förutom AFF:s representanter från de olika länsavdelningarna och styrelsen, även
politiker från försvarsutskottet
och landshövdingar.

Cecilia Widegren:

Bättre
krisberedskap

Försvarsmakten har fått i uppdrag av alliansregeringen att
återuppta en nationell försvarsplanering och upprätta en förmåga till regional ledning. Försvarsplaneringen pågår, och
den 1 januari 2013 ska de regionala staberna vara på plats och
tas i drift i Boden, Stockholm,
Skövde och Revinge.
Det finns i dag inget militärt angreppshot mot Sverige. Något sådant hot går heller inte att se inom överskådlig
tid. Dagens hot är mer mångsiEfter seminariet genomfördes diga och komplexa än tidigare
länskonferensen som präglades och möts bäst i bred samverkan
av entusiasm och framtidstro.
mellan olika aktörer i Sverige
Kvällen avslutades med en och gemensamt inom EU.
årsstämma där två nya styrelseGrunden i det svenska krisledamöter invaldes, Anne Lind- hanteringssystemet är den s k
quist Anderberg och Joakim ansvarsprincipen. Den som anGenetay. De som lämnade sty- svarar för en verksamhet till
relsearbetet är Olof Santesson, vardags ansvarar även för verksom i många år varit en ak- samheten i händelse av en kris
tiv ledamot, och Inger Viklund eller höjd beredskap.
Persson.
Det innebär också att det
Anne Lindquist Ander- krisberedskapsarbete som sker
berg är avtalssekreterare på kontinuerligt för att stärka
MSB medan Joakim Genetay samhällets förmåga att hantera
är verksam i konsultföretaget en allvarlig händelse eller kris
Hegeli, som bland annat sysslar även stärker förmågan vid höjd
med politisk rådgivning.
beredskap eller i det yttersta
fallet krig.
Stefan Ring är generalsekreterare i
Samhällets krisberedskap
allmänna försvarsföreningen
lägger grunden för det civila försvaret och förmågan och
1 MSB, Opinioner 2011, Allmän- möjligheten att bedriva samma
hetens syn på samhällsskydd, be- verksamhet vid höjd beredskap.
Det civila och militära förredskap, säkerhetspolitik och försvar,
svaret
utgör tillsammans det vi
2012-05-07, https://www.msb.
kallar
totalförsvaret. Totalförse/sv/Start1/Nyheter-fran-MSB/
Nyheter/2-av-3-oroas-over-orga- svaret är en verksamhet och
niserad-brottslighet/
inte en särskild organisation.

Grunden för den verksamheten läggs varje dag i myndigheter, kommuner och organisationers vardagliga krisberedskapsarbete.
Alliansregeringen uttrycker tydligt i budgetpropositionen för 2012 att Försvarsmakten särskilt ska fokusera på bl a
försvarsplaneringen. Samtidigt
som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, och
civila myndigheter har ansvar
för att åstadkomma samverkan
har även Försvarsmakten ett
ansvar att samverka.
Arbetet med den försvarsplanering som nu pågår i Försvarsmaktens måste ske samordnat med myndigheter som
har särskilt ansvar i händelse
av en kris eller höjd beredskap.
För att samhällets resurser ska
utnyttjas så effektivt som möjligt måste samverkan och samordning mellan civila och militära myndigheter ytterligare
utvecklas.
Ett exempel är det arbete
som pågår just nu med att se
över samverkan mellan statens
olika maritima resurser. Utredningen har i grunden en fredsmässig utgångspunkt men återigen finns det säkert delar av
det arbetet som kan ha bäring
på förmågan att samverka även
vid höjd beredskap.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer
fortsatt att ha en viktig roll i
att utveckla formerna för civil
samverkan inom ramen för en
nationell försvarsplanering och

från försvarsutskottet

Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

svarsmakte
Lidman/För

der med frivilliga ingår i kommunernas krisgrupper. Frivilliga krafter är en viktig resurs att
räkna med och en del av totalförsvaret.
Avslutningsvis konstaterar
jag att Försvarsmakten är en
stor och viktig resurs i samhället och genom civil-militär

samverkan förstärks den civila
förmågan i kris och den militära förmågan vid höjd beredskap.
Cecilia Widegren (M) är
Försvarsutskottets vice ordförande
tillika alliansgruppledare.
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hur det civila försvaret ska utvecklas tillsammans med det
militära försvaret.
Jag vill även passa på att lyfta fram civilsamhällets roll i totalförsvaret.
Frivilliga försvarsorganisationer är en viktig del i kompetensförsörjning till Hemvärn
och övriga Försvarsmakten.
Frivilligorganisationer i bred
bemärkelse är dessutom en
mycket viktig resurs för samhällets krisberedskap. Varje år
hjälper mängder med engagerade människor till vid krishantering. Så gott som varje år
får hemvärnssoldater rycka ut
och bära sandsäckar vid översvämningar. Militära och civila frivilliga hjälptes åt sida vid
sida att sanera olja från Tjörns
stränder förra året, och mäng-

n

Cecilia Widegren om vikten av försvarsplanering
för att stärka samhällets krisberedskap.
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Den pragmatiska
alliansen
Det fransk-brittiska avtalet ur ett
fransk-svenskt perspektiv
land. Den fransk-tyska axeln
anses också vara själva motorn
för Europeiskt samarbete. Men
Tyskland satsar förhållandevis
lite på sitt försvar (omkr 1,3%
av BNP) och är därmed inte
en trovärdig partner. Bilden av
Tyskland som opålitlig i försvarssammanhang bestyrktes i
samband med Libyen-insatsen
där landet inte deltog.
Intressant är att premiärminister David Camerons vägran
att acceptera EU:s stabilitetsavtal – som ledde till mycket skarp kritik från president
Nicolas Sarkozy – inte förefaller ha lett till problem i detta
sammanhang.
Enligt uppgift i Le Figaro
har Frankrike nu givit upp tanEuropeiskt perspektiv
Från ett europeiskt–franskt per- ken på ett permanent operativt
spektiv hade man kunnat hop- högkvarter inom EU. Utan ett
pas att avtalet skulle utformas sådant kan EU aldrig planera
som ett fördjupat samarbete en- och leda kvalificerade militäligt Lissabonfördragets artikel ra operationer. Motivet skul42.6. Så är inte fallet. Det är le vara det absoluta brittiska
fråga om ett rent bilateralt avtal. motståndet: ”över min döda
Texten understryker vikten av kropp” lär brittiske utrikesmiNato medan hänvisningarna till nistern William Hague ha sagt.
Sammanfattningsvis lägger
EU är av mer formell karaktär.
De båda länderna skall till- Europas militära föregångslänsammans verka för att Nato an- der sitt samarbete utanför EUtar ett nytt strategiskt koncept strukturen. Den gemensamma
med det kollektiva försvaret av säkerhets- och försvarspolitiEuropa som huvudpunkt. Man ken (GSFP) är om inte död så i
vill också ha ett närmare och alla fall svårt försvagad.
ömsesidigt samarbete med EU
och med Ryssland. EU och Det nukleära samarbetet
Ryssland ges alltså samma vikt! Det hade spekulerats om att de
Ur fransk synvinkel hade båda länderna skulle slå samman
det vara mer naturligt att byg- sina strategiska atomubåtsstyrga en Entente med Tyskland; kor så att man tillsammans alltid
Europas ekonomiskt starkaste skulle hålla en ubåt till sjöss. En
Frankrike och Storbritannien
ingick 1904 ett avtal känt som
Entente Cordiale som skydd mot
Tyskland. Är det nya avtalet –
känt som fördraget från Lancaster House – en ny Entente Cordiale? Knappast; i stället för ett
hotande Tyskland – dess militära svaghet är nu snarare en
del av problemet – är det ekonomin som utgör hotet, och
då särskilt för Storbritannien.
Det är snarare, som professor
Julian Lindley-French uttryckt
det, fråga om en Entente Frugale (sparsam allians). Nedan
skall några av avtalets viktigaste
punkter diskuteras med, så gott
det går, franska glasögon.

Lars Wedin. Foto: Privat

sådan överenskommelse skulle
rimligtvis ha inneburit att ett
beslut om insats skulle krävt båda regeringarnas samtycke. Så
långt har man inte velat gå även
om man betonat att ett hot mot
den ena statens vitala intressen
också skulle vara ett hot mot
den andres. Men, som de Gaulle, sade ”avskräckningen kan inte delas”. En gemensam styrka
skulle ha inneburit ett stort avsteg från den nationella suveräniteten och dessutom sannolikt
minskat avskräckningens trovärdighet. Härtill kommer den
i Frankrike vanliga uppfattningen att de brittiska kärnvapnen i
själva verket står under amerikanskt befäl. USA skulle alltså
ha fått inflytande också över de
franska kärnvapnen, vilka utgör
den yttersta symbolen för fransk
självständighet.
Däremot innebär avtalet ett,
som det förefaller, långtgående
samarbete avseende såväl utformning och säkerhet av missilerna och dessas stridsspetsar som utveckling av framtida
ubåtssystem. Fransmännen avser att ge britterna möjlighet
att utnyttja sin egen testanlägg-

Den gemensamma expeditionsstyrkan

Styrkan skall bestå av markstridskrafter på brigadnivå, sjö-

mycken konservatism att
nas mycke
överbrygga på respektive sida.
Hangarfartygen
Hangarfartyg

Efter det att Storbritannien
2011 tagit HMS Ark Royal ur
tjänst finns det endast ett hangarfartyg i Europa: Charles de
Gaulle. Detta är en av de största europeiska militära bristerna vare sig man talar om Nato eller EU. Storbritannien har
visserligen två under byggnad.
Den första, HMS Queen Elisabeth, kommer dock enligt vad
som är känt aldrig att tjänstgöra som hangarfartyg. Hon
konstrueras för flygplan av typ
Short Take Off Vertical Landing
(STOVL). Regeringen har
emellertid bestämt att i stället
för STOVL-varianten av amerikanska F-35 köpa den konventionella varianten, som utnyttjar katapult för start och
stoppvajrar för landning (CATOBAR). Därmed kommer
dessa flygplan också att kunna utnyttja Charles de Gaulle
och vice versa. Detsamma gäl-

england – frankrike

och flygstyrkor samt nödvändig ledningsförmåga. Den skall
kunna genomföra ett brett
spektrum av insatser inklusive
strid av hög intensitet – det vill
säga krig. En av uppgifterna är
att underlätta skapandet av interoperabilitet och utveckling
av gemensamma doktriner.
Till skillnad från den fransktyska brigaden skall styrkan inte vara stående. Dess framgång
är alltså beroende av relativt
frekventa övningar. Risken för
att dessa skall falla offer för
nedskärningar i budgeten är
uppenbar.
Styrkan riskerar också att lida av samma svaghet som EU:s
stridsgrupper; vilket krig låter
sig utkämpas på brigadnivå? Å
andra sidan är dess viktigaste
uppgift nog inte strid utan att
vara en motor för gemensam
doktrinutveckling.
Det skall bli mycket intressant att se om respektive regering lyckas gjuta liv i expeditionsstyrkan och faktiskt nå de
uppsatta målen. Det torde fin-
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ning medan ett nytt centrum
för teknologisk utveckling skall
byggas i Storbritannien.
Frågan är, säger man, vad
Frankrike egentligen får ut
av detta. Den franska anläggningen nödvändiggjordes av
det franska tillträdet till provstoppsavtalet och har kostat
mycket pengar. Storbritannien
– och därmed USA? – får nu
”gratis” tillträde till de franska
investeringarna.
Ur europeisk synvinkel får
nog avtalet anses som positivt
eftersom det förefaller garantera en fortsatt kärnvapenförmåga och, i framtiden, kanske
en europeisk förmåga. Det hör
till saken att kärnvapnen nu får
ökad strategisk betydelse. Orsaken är framför allt den iranska utvecklingen och dess konsekvenser för övriga länder i
Mellersta Östern.
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ning, bara en amerikansk satel- rigt snarast av kontinuitet. Det
lit – inte minst i industrisam- återstår dock att se hur den somanhang. Och Frankrike, sä- cialistiske Hollande ska komma
ger man, har inte fått något i överens med den konservative
gengäld.
Cameron.
Kritikerna har nog rätt när
det gäller Europaförsvaret; det- Avslutning
ta bevisas av acceptansen av Enligt deklarationen från det
ett EU utan ett operativt hög- brittisk-franska toppmötet i fekvarter. Men bakgrunden är att bruari i år är samarbetet på god
man från regeringshåll uppfat- väg. Detta trots de skarpa mottar att utvecklingen av GFSP sättningarna avseende EU; det
har gått i stå. Européerna, däri- är kanske tur att avtalet är fribland Sverige, fortsätter att inte kopplat från EU!
ta försvarsfrågan på allvar, speOm samarbetet håller vad
ciellt nu när spara är ordet för det lovar får Europas militära
dagen. Kritiken avseende åter- förmåga en välbehövlig förFörsvarsindustri och forskning
Samarbetet inom industri och integrationen i Nato förefaller stärkning – eller, snarare, minsforskning har potentiellt stor däremot tämligen orimlig med kar den inte så mycket som anbetydelse. Tillsammans skall tanke på att Frankrike fått en nars skulle varit fallet. Men det
Frankrike och Storbritannien av de två högsta chefsposterna blir britter och fransmän som
lägga 100 M€/år på gemensam – Allied Command Transforma- kan diktera villkoren. EU:s geforskning inom prioriterade tion (ACT). Denna har hittills mensamma försvarspolitik risområden; bl.a. satellitkommu- alltid innehafts av en amerikan. kerar nu att dö sotdöden. DärAndra är i första hand skep- med förlorar Sverige sitt enda
nikation, obemannade flygplan
(UAV), marina system och ro- tiska och citerar brittiska tablo- verkliga forum för inflytande i
botar. Försvarsforskningen har ider som The Sun, som hävdar europeiska försvarsfrågor. Vårt
annars varit ett europeiskt sor- att man inte kan lita på frans- inflytande i Nato, givet att en
gebarn, speciellt i relation till männen och inte bör glömma anslutning är fortsatt osannolik,
USA. För länder som Sverige Azincourt, Waterloo och Mers hänger då på vår förmåga att
som nedprioriterat sin forsk- el-Kebir. Härtill kommer den delta i krishanteringsinsatser.
ning för att köpa ”från hyllan” långa listan på brittisk-franska Men behovet av materielförär forskning på europeisk nivå materielprojekt som gått i stö- nyelse, som hela tiden ökar, gör
att denna förmåga stadigt komav vital betydelse – annars finns pet till stora kostnader.
En känd försvarsanalytiker mer att minska. Och materielingenting ”på hyllan” att köpa.
För att satsningen skall som Bruno Tertrais anser emel- förnyelsen kommer att hänga
lyckas krävs dock hårdhänt po- lertid att samarbetet kommer på vad britter och fransmän
förmår och vill placera ”på hyllitisk styrning så att inte de bå- att gynna Europaförsvaret.
Den socialistiske presiden- lan”.
da länderna formulerar militära
Kanske är det dags att omoch tekniska krav som inte är ten François Hollande, idag
kompatibla med varandra. Det Frankrikes president, har lovat pröva vår försvarspolitik och
gäller också att undvika krav på att han ska fördjupa samarbetet börja fylla ut luckorna i vår
jämn fördelning av beställning- med britterna samtidigt som förmåga!
ar till respektive lands industri. han, återigen, skall göra EuMånga europeiska projekt har ropaförsvaret till en prioritet, Lars Wedin är kommendör och
Hur det skall gå till återstår att forskare vid Institut Français
gått om intet av dessa skäl.
se med tanke på britternas avo- d’Analyse Stratégique (IFAS)
ga inställning. Hollandes för- samt deltidstjänstgör vid
Fransk debatt
Kritikerna, som finns på vän- svarsprogram präglas för öv- Försvarshögskolan.
sterkanten och bland kvarvarande gaullister, ser avtalet
som en fortsättning på presiEn oväntad utveckling
dent Sarkozys återintegration i
Le Figaro av den 12 maj meddelar att Cameron gjort en helomvändning och
Natos militära samarbete. Detköpt STOVL-varianten av F-35; anpassad för HMS Queen Elisabeth. Motivet
ta menar man är att ge upp
är lägre pris och tidigare leverans. Dessa flygplan kan inte landa vare sig på
den franska självständigheten,
amerikanska hangarfartyg eller franska Charles de Gaulle. Inte heller kan
amerikanskt eller franskt marinflyg landa på det kommande brittiska hangarinordna sig under USA:s förfartyget. Vad detta innebär för HMS Prince of Wales är ännu okänt. Beslutet
myndarskap samt överge tanförefaller komma som en total överraskning för fransmännen, vilket torde få
ken på europaförsvaret (Eurokonsekvenser också för det fortsatta samarbetet. Återstår att se om avtalets
pe de défense). Storbritannien
centrala del – kärnvapensamarbetet – kommer att hålla.
är ju, enligt en vanlig uppfatt-

ler relativt amerikanska flottans
hangarfartyg. Endast det andra
fartyget i serien, HMS Prince of
Wales, modifieras dock. HMS
Queen Elisabeth kommer i bästa fall att utnyttjas som helikopterhangarfartyg och i sämsta fall att säljas.
Resultatet är alltså att Europa fram emot 2020 kommer
att disponera två hangarfartyg
varav åtminstone ett operativt. Detta är givetvis ett mycket positivt resultat av avtalet –
men det är långt till 2020!

Till avtalet är knutet en lista med
specifika samarbetsområden.
Dessa är, i stark förenkling:
• En gemensam expeditionsstyrka med mark-, sjö- och flygstridskrafter. Styrkan skall inte vara permanent och avses för uppdrag åt
Nato, EU, FN ”eller andra operationer”;
• Samarbete avseende hangarfartyg. Det kommande brittiska fartyget (HMS Prince of Wales) blir
ett konventionellt hangarfartyg
och därmed kommer brittiska och
franska flygplan kunna landa på
både det brittiska och det franska
(Charles de Gaulle), vilket öppnar
för en integrerad styrka framemot
2020;
• Underhåll och utbildning avseende transportflygplanet A400M;
• Samverkan avseende utveckling
av framtida atomubåtar;
• Utveckling avseende marina
minröjningssystem;
• Utveckling avseende framtida
system för satellitkommunikation;
• Lufttankning och flygtransport
• Utveckling av förarlösa flygplan
(UAV)
• Samt allmänt samarbete avseende försvarsforskning, försvarsindustri, cyberkrigföring, kamp
mot terrorism
I den officiella kommunikén skriver president Sarkozy och premiärminister Cameron att Frankrike och Storbritannien är naturliga samarbetspartner som tillsammans vill ha en ledande roll avseende säkerhet och försvar. Hot
mot den ena statens vitala intressen är också hot mot den andras.
Samarbetet kommer att vara till
nytta för Nato, EU och övriga vänner.
Avtalen har ratificerats av respektive parlament och trädde i kraft
2011. En första övning inom ramen för avtalet har hållits i början
av april 2012 – flygövningen Joint
Warrior. Vid ett toppmöte i januari
2012 beslöts att den gemensamma expeditionsstyrkan skall vara
operativ 2016.

Mats Bergquist:

Brittisk och
europeisk
säkerhet

Mats Bergquist. Foto: UI

Debatten om den brittiska säkerhets- och försvarspolitiken under 1900-talet kretsade
länge kring vad nestorn bland
landets analytiker, Michael Howard, brukar kalla ”The Continental Commitment”. Detta innebar att britterna måste
söka hindra att någon enskild
makt från att dominera den europeiska landmassan. Men samtidigt hade man att söka försvara kolonierna. Med begränsade
resurser, särskilt på armésidan,
kunde man aldrig riktigt lösa
detta dilemma; tyngdpunkten
i den brittiska försvarspolitiken
varierade över tiden.

Men det är bara 30 år sedan Margaret Thatcher sände
en invasionsflotta till Sydatlanten för att köra ut Argentina
från Falklandsöarna med några
tusen innevånare. Så helt eliminerat är problemet inte. Och
när Argentinas president väljer
att ånyo framföra landets krav
på ögruppen ställs frågan: kan
man försvara denna?
Tre faktorer

Nu har den brittiska politiken
att ta hänsyn till tre faktorer
som inte ännu i något programtal förefaller ha diskuterats av
vare sig utrikesminister William
Hague eller försvarsminister
Philip Hammond (eller dennes
företrädare Liam Fox). Den ena
faktorn är tolkningen av presidenten Obamas och försvarsminister Panettas planer på neddragningar av USA:s närvaro i
Europa och omorientering mot
Asien (”the pivot”). Den andra faktorn är president Putins
upprepade löften om kraftiga
förstärkningar av de ryska väpnade styrkorna, vilka innebär
Dilemmat exemplifierat
en ökning av försvarets BNPI själva verket går detta dilem- andel från nu 2.9 till 3.4 % och
ma tillbaka ännu längre och en höjning av materielanslagen
styrde i mycket brittiskt tän- från 38 % av dagens försvarskande under ingripandet i utgifter till 60 % 2013. Och
spanska tronföljdskriget 1700– den tredje faktorn är det strama
1714, i sjuårskriget 1756–1763, ekonomiska saneringsprogram
i revolutions- och Napoleon- som den sittande koalitionen
krigen 1792–1814. Idag när mellan de konservativa och libritternas besittningar i andra beraldemokraterna hittills håldelar av världen är få och små lit fast vid.
borde inte dilemmat spela nåEkvationen går inte rikgon större roll längre.
tigt ihop: medan en reduce-
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Avtalet, som slöts 2 november
2010, består av två delar. Den första ger den allmänna ramen för
samarbetet och slår fast att detta
består av två delar: operativt samarbete mellan respektive länders
”överbefälhavare” samt försvarsindustriellt samarbete under ledning av en särskild arbetsgrupp
med representanter för de båda
ländernas materielverk. Den andra delen berör samarbete avseende modellering av funktionen hos
kärnvapenstridsspetsar.
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rad amerikansk närvaro i Europa och Putins upprustningsprogram förefaller kräva en ökning eller i alla fall frysning av
försvarsutgifterna, är det som
sker sedan hösten 2010, då koalitionen just kommit till makten och en översyn av försvaret
genomförts, det motsatta.
Londonregeringen borde i
detta läge ställa sig tre frågor:
hur skall man läsa Obamas och
Panettas uttalanden, hur skall
man tolka Putin och vilka strategiska intressen har London
idag? Sedan man hittat rimliga
svar på dessa frågor borde man
kanske företa en ny försvarsöversyn, om man nu kan få gehör för en sådan så snart efter
den förra 2010. Men läget h a r
förändrats bara på två år.
Säkerhets- och försvarspolitiskt
ointresse

Den sittande brittiska koali-
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Det brittiska parlamentet har
under senare tid fattat beslut
som innebär begränsningar i
landets militära förmåga.
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tionsregeringens två ledande
personligheter, premiärminister Cameron och finansminister Osborne, tycks – vilket
möjligen är ett generationsproblem – ha ett gemensamt med
sina svenska kollegor Reinfeldt
och Borg: de förefaller inte särskilt intresserade av försvarsoch säkerhetspolitik.
Är de i själva verket ”little
Englanders”, en falang inom
det konservativa partiet som
velat dra ner de globala politiska aspirationer som t.ex. företräddes av Tony Blair och de
flesta även inom det egna partiet? Tyngdpunkten skulle då
ligga på landets internationella
ekonomiska intressen.
Strategiska intressen

Vilka strategiska intressen har
Storbritannien numera? Den
europeiska kontinenten och
Medelhavets strandområden

tillhör rimligen Europas och
Storbritanniens geopolitiska
intressesfär. Bl.a. därför agerade man i Libyen förra året.
Men idag har man minskande resurser att bevaka sina intressen med. Libyenoperationen beskrivs som framgångsrik
för Nato, de europeiska Natoländer eller partnerländer som
deltog. Men sanningen är nog
i alla fall den att utan markant
amerikanskt logistiskt och underrättelsestöd hade det hela
inte gått att genomföra. Även
britter och fransmän, som tillhör det lilla antal stater som
alltjämt kan projicera militär
makt långt från hemlandet, har
mycket tydliga brister på detta
område.
Den avgörande frågan är
hur dokumentet ”Strategic
Guidelines” från januari i år
skall tolkas. Om man gör antagandet att Obamaadministra-

landets stormaktsstatus ständigt
dyker upp och är en del av den
brittiska vardagen. Även om
det snart är 100 år sedan nedmonteringen av det mäktiga
imperiet inleddes, är detta en
starkt identitetsskapande faktor
i landet.
Militära problem – och politiska

Man kan kanske tycka att neddragningar med 20 000 man i
armén, och viss minskning av
antalet stridsflygplan och fartyg inte borde vara så allvarliga.
Men någonstans finns rimligen en tröskel för den interventionskapacitet man behållit och som skiljer Storbritannien – och Frankrike – från
övriga Nato-stater. Frågan är
om David Cameron och George Osborne prioriterar den
ekonomiska saneringen så hårt
att de är beredda på ytterligare
försvarsnedskärningar nu när
tidpunkten för balans i de offentliga utgifterna uppskjutits?
Detta kan leda till motsättningar inom det konservativa partiet. Att utrikesminister Hague
godvilligt skulle acceptera en
sådan är inte helt säkert. Hague betonade i ett linjetal den
29 mars i år att landets globala
roll inte skulle minska, tvärtom.
Cameron har ju särskilt på senare tid kritiserats för att han
saknar tydlig politisk profil. I
en konflikt mellan budgetmål
och brittiska utrikes- och försvarspolitiska ambitioner kan
han riskera att malas ner.
Om man bekymrar sig för
att en makt ånyo skall dominera den europeiska landmassan, finns det alla skäl också
för oss att söka följa hur britter och fransmän söker lösa den
nu uppkomna strategiska sitsen. USA har självfallet fortfarande en betydande kapacitet
att flytta trupp till Europa, men
har idag det lägsta antalet soldater sedan 1940, det lägsta antalet fartyg sedan 1915 och det
minsta flygvapnet sedan detta
inrättades.
Mats Bergquist är ambassadör,
fil dr och docent.
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europeiska stater spela någon
roll här? Det bör då noteras
att de europeiska medlemmarnas andel av alliansens samlade
försvarsutgifter sedan det kallla krigets slut minskat från 34
till 21 procent. Blickarna går
självfallet först mot Berlin, som
dock förblir återhållsamt i sina
internationella militära engagemang och valde att inte delta i Libyenoperationen. Härtill
kommer vad som kanske inte
ofta diskuteras nämligen att det
tyska näringslivet, stött av regeringen, satsat och satsar massivt i Ryssland. Detta lär inte
öka Tysklands benägenhet att
söka konflikt med Moskva.
Bland andra europeiska regeringar är den polska (uttryckt mellan skål och vägg)
mycket oroad av den planerade ryska upprustningen. Men
även om den polska ekonomin
gått mycket bra under senare
år faller bördan av att balansera Ryssland till slut i huvudsak
inte på försvarsalliansen Nato
Säkerhetspolitiska
utan på Frankrike och Storbriutmaningar
Den säkerhetspoli- tannien, och på den reduceratiska situation som de men fortsatta amerikanska
tornar upp sig i närvaron i vår världsdel. Denna
Europa borde oroa uppgift har man, som framgår
både britter och av Lars Wedins artikel i detfransmän – och ta nummer av vårt försvar, sökt
alla andra i Nato lösa genom de nya bilaterala
och EU. Risken militära överenskommelserna.
för öppna konflik- Dessa, som anknyter till periter i vår världsdel odiskt fransk-brittiskt militärt
förblir rimligen li- samarbete under 1900-talet, ter
ten under över- sig, om de kan realiseras, ganska
skådlig framtid. långtgående.
Men det är nog
Om alternativet är att acrimligt att anta att ceptera en minskande internaPutin kommer att tionell roll för Storbritannien,
föra en mera pro- är givetvis ett fransk-brittiskt
noncerad rysk ut- samarbete att föredra. Viljan att
rikespolitik, vilket ”punch above one’s weight” är
kan leda till politis- mycket stark i London och har
ka konflikter med sannolikt ett brett folkligt stöd.
grannländer. Om Bättre då att samverka med
man då står med ”the frogs”, som tabloidbladen
allt mindre för- ofta kallar dem. Detta har också
svarspolitiskt rygg- stöd av den mindre koalitionsstöd minskar ju partnern, proeuropeiska libeförutsättningarna raldemokraterna, och sannolikt
för att upprätthålla också av oppositionen, labournågot slags balans partiet.Var och en som verkat i
mot Ryssland. Kan Storbritannien vet att påminbidrag från andra nelser om och symboler för
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tionens nya politik är ett slags
”retrenchment” snarare än en
strategisk ”readjustment” kan
man sannolikt vara aningen
mera lugn. I det förra fallet är
sagt att USA av budgetära skäl
drar bort två brigader i Europa
– kanske inte så mycket i volym men med ett tydligt signalvärde – men implicit är berett se över saken när ekonomin blivit bättre. Då kan man
hoppas att USA i likhet med
vad som skett tre gånger tidigare under efterkrigstiden, efter
andra världskriget, Koreakriget och Vietnam, reducerar sina försvarsutgifter kraftigt bara
för att några år senare öka dem
lika kraftigt igen. Innebär politiken däremot ett paradigmskifte, vilket väl är den dominerande tolkningen, föranlett
av Kinas maktutveckling och
Asiens ökade ekonomiska betydelse, krävs andra långsiktiga
åtgärder.
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Olof Santesson:

Nationens värn
och dess nytta
Finland är vår kontrast. Grannen har varit det ”hotade landet” och vi det ”skyddade landet”, för att åberopa en boktitel från förra seklets sista år.
Historiskt sett ligger det naturligtvis en hel del i denna bild.
Inom ramen för vårt försvars
serie ”Varför ett försvar” uppstår frågan hur Sverige med sin
jämfört med grannen tämligen
fördelaktiga geostrategiska belägenhet då drar nytta av sin
militära förmåga.
Det har getts svar: Wilhelm
Agrell talar om statsmakternas
instrumentella syn på försvaret, som förutsätter något slags
hotbild (idag den ”breddade”),
Robert Egnell och Jacob Westberg beskriver framväxten av
ett nationellt våldsmonopol
och alternativen kollektiv säkerhet–övernationellt försvar–
privatisering, Bo Pellnäs diskuterar människans tendens att
gripa till våld som den ”säkerhetspolitiska konstanten” med

ett snarast absolut krav på försvar av den egna nationen. Lars
Wedins analys utmynnar i ett
krav på såväl regering och riksdag som försvarsmakt att känna
ett ansvar för relationerna mellan nationen och dess försvar.
Efter dessa mer övergripande
bidrag kan den försvarspolitiska praktiken behöva granskas.
Under inledningen av
2000-talet förenades statsmakterna och militärledningen i
beskedet att Sverige var mer
skyddat än någonsin. På deras
nivå hade man ännu inte alls
tagit till sig de risker, vilka Johan Tunberger benämner: rupturen, det plötsligt inträffande,
och malströmmen, händelseutvecklingen som drar allt med
sig. Det fanns inga hot inom de
närmaste tio åren och kanske
aldrig. Ingenting krävde en militär förmåga att utnyttja hemma; endast insatser utomlands
kunde komma ifråga.
För att undersöka under
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Den svenska upprustning som skedde under
beredskapsåren 1939-45 följdes under huvuddelen
av det kalla kriget av ambitionen att vidmakthålla ett
substantiellt militärt försvar. En viktig del av detta
var en inhemsk krigsmaterielproduktion av hög klass.
Här representerat av Jagaren Halland.
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vilka omständigheter riksdag
och regering ändå kunde känna sig ha behov av en fungerande och betryggande robust
försvarsmakt får man gå litet
tillbaka i historien, då svenskarna inte kunde känna sig fullt
lika trygga. Landet var inte så
mycket mer skyddat än det hotade Finland, och hot eller åtminstone hotbilder var något
man även hos oss levde med
dagligdags.
Det handlar om de två
världskrigen, särskilt då det andra när Sverige såg sig verklig
inringat, och, närmare i minnet, det kalla kriget.
En fråga var vilken mernytta man under brydsamma
tider kunde ha av det militära
försvaret utöver dess naturliga
uppgift att avhålla andra från
tankar på angrepp, se till att territoriet inte var ett militärt vakuum och förbereda sig för att
i värsta fall kunna försvara det
med vapenmakt. För regering

Andra världskriget:
varierad beredskap

Agerandet måste anses ryckigt,
men det var första gången som
regeringen prövade att variera
försvarets styrka utifrån vilken
väpnad gard som vid tillfället
ansågs behövlig. Det kan inte
sägas att försvarsstaben, inrättad efter 1936 års försvarsbeslut, var till nytta för regeringen
i operativa frågor (militärstrategiska råd var det ingen som efterfrågade då eller senare).
De spända dagarna i april
1940, inför oroande tyska
truppsammandragningar i vår
närhet, förmådde inte nyutnämnde ÖB Olof Thörnell att
formera ett övertygande alternativ inför försvarsministerns
beslut. Dock, efter det tyska
överfallet på Danmark och
Norge, genomfördes 1900-talets första och enda allmänna
mobilisering av Sveriges samlade stridskrafter, kallad ”organisering” för att inte störa Berlins
planer. Stora delar av armén
hemförlovades efter kort tid.
Man hade i Stockholm börjat inse behovet av att använda krigsmakten för att ge säkerhetspolitiska signaler till omvärlden. Tre gånger under fort-
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det laget ur stånd att hörsamma
eventuella påbud av förbundet.
Ett specialfall som krävde
militär truppinsats utomlands,
försvar av Åland i samförstånd
med Finland, drevs däremot
av utrikesministern Rickard
Sandler tills planen kapsejsade på grund av Sovjetunionens
nej.
När det mörknade över
scenen började våra statsmakter vidta åtgärder för att reparera de värsta bristerna inom
försvaret. Två stora engångssatsningar var tyvärr mer än
vad krigsmakten förmådde att
tillvarata på mest effektiva sätt.
Vid krigsutbrottet i september 1939 mobiliserades delar
av försvaret, varpå man efter
en tid avvecklade beredskapen
och skickade hem förband innan det var dags för nästa pådrag
när Finlands vinterkrig kom.
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skyddat läge än någonsin förr i
historisk tid. Värnkraften sänktes rejält utan starka protester
ens hos högern. Man kunde
kosta på sig en kraftig neddragning av framför allt fältarmén.
För den skull blev 1925 års försvarsbeslut inget totalt stålbad
Första världskriget
När det gäller första världskri- utom för kavalleriets krigsorget är det mest påtagliga som ganisation som till huvuddelen
sker att Sverige höjde garden slaktades. Om viss teknisk förmed inrättandet av en stor ar- ståelse av vad tiden krävde på
méreserv, inte en fördubbling det militära området vittnade
av markstridskrafterna men väl inrättandet av ett självständigt
ett stycke på väg. För flottans flygvapen.
För arméns del blev en bedel vittnar satsningen på moderna kryssare om en upprust- tydande mängd utbildningsning med stark förankring i platser kvar. Förutsättningar
stora delar av nationen. Den skapades för man skulle kunna
strid som hade rått kring öv- dra på verksamhet om ett nytt
ningstid och annat, betingad av läge krävde det – ett slags elasinte minst pacifistiska ström- ticitetstänkande som antydde
ningar inom den dåtida politis- att försvaret kunde varieras upp
eller ned beroende på vilken
ka vänstern, var avblåst.
Att Sverige skulle kun- nytta som kunde krävas av det.
1936 års försvarsbeslut syfna öka sin diplomatiska styrka med militära pådrag var in- tade också till en viss stegring
te aktuellt och låg heller in- av den militära förmågan med
te inom föreställningsvärlden. fler operativa förband även om
Mindre delar av krigsmakten höjningen tedde sig patetiskt
fanns hela tiden i beredskap, blygsam i förhållande till vad
men i den mån styrkan varie- Stalin höll under vapen och
rade hade det praktiska orsa- Hitler just hade påbörjat i urker snarare än fluktuationer i sinnig takt.
Med Ådalenhändelserna
hotbilden. Undantaget var beslutet att 1918 ingripa militärt 1931 hade dessförinnan en sak
på Åland för att avväpna ryska blivit övertydlig klar – i det
förband. Det politiska motivet svenska samhället kunde man
var dessvärre förfelat. Man bor- inte längre sätta in militär för
de inte ha tagit sig an ålänning- att upprätthålla lag och ordarnas sak i strid mot det nyss ning. I gengäld aktualiserades
en mer modern uppgift som
fria Finland.
Det som fick befolkningen förebådade fredsinsatser utomi Sverige att känna sig utsatt var lands.
Under 1800-talet hade
dock annat än utrikespolitiska
förvecklingar: bristen på livs- svensk trupp skickats som stöd
medel och andra förnödenhe- till Danmark, nu medverkade
ter. Här var militärapparaten till Sverige som god medlem av
begränsad nytta. När det gäller Nationernas Förbund med en
de värnpliktiga på gardesrege- bataljon i Saarområdet i övermentena i Stockholm i 1917 vakningen av folkomröstningårs revolutionsstämning sågs de en. Ett senare förband,Vilnadesnare som ett hot mot ordning- tachementet, kom aldrig iväg.
en än som en reservordnings- Större aktioner handlade det
om, när man i militärledningmakt.
en såg framför sig att huvuddelen av fälthären skulle kunna
Två försvarsbeslut
Efteråt, med Tyskland och sättas in i ett angripet Finland
Ryssland som två av krigets som ett led i en kollektiv självförlorare, hade Sverige för en försvarshandling i NF:s anda.
tid ett gynnsammare och mer Regeringen ansåg sig dock vid
och riksdag gällde det att 1)
inse vilka övriga säkerhetspolitiska instrument en övad krigsmakt kunde tillhandahålla och
2) ha förmågan/viljan att använda dem.
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sättningen av kriget bröt större
pådrag beredskapsrutinen med
varandra avlösande täckförband.
Den större första ökningen av insatsförband skedde under den s k marskrisen 1941
inför upptäckten att tyskarna
fuskade med tillämpningen av
det transiteringsavtal de hade
tilltvingat sig under det andra
krigsårets alltjämt militära svaghetstillstånd. I februari 1942,
inför uppgifter om ökad tysk
militär aktivitet i det ockuperade Norge kanske mot Sverige,
följde så februarikrisen 1942,
då militära skolor för att frigöra befäl avbröt utbildningen
och en tredjedel av den nu fördubblade armén inkallades.
Ett tredje större pådrag
skedde som en styrkemarkering
inför uppsägningen av permittentavtalet i augusti 1943. Betydande inkallelser förbereddes
också våren 1945 för den händelse att svensk trupp skulle
komma ifråga för avväpning
av tyska förband, operationerna Rädda Danmark och Rädda
Norge; ett påfallande om också
isolerat tillfälle för regeringen
att med försvaret som redskap
visa god diplomatisk vilja gentemot segrarmakterna.
Den som under dessa beredskapsår hade ställt frågan
”Varför ett försvar?” eller i alla
fall hävdat att regeringen borde minska upprustningen hade
nog ansetts för bisarr. Hoppet
om en ”fredsvinst” i form av en
militär bantning kom dessutom
av sig efter Pragkuppen 1948
och insikten att segrarmakterna hade kluvits i två antagonistiska block. Sverige fortsatte i
stället att med den egna industrins resurser och köp utifrån
bygga upp ett system byggt på
civil-militär samverkan, som
gjorde landet till ”en av världens mest försvarsberedda nationer”, för att lyssna på en
kommentator.
Utvecklingen bröts inte på
allvar förrän 1966, då välfärdsstatens ökade behov började
slå igenom i budgetrestriktioner för försvaret som fick militära strävanden att vika. Under

återstoden av det kalla kriget
kände sig Försvarsmakten leva
under knapphetens allt kyligare stjärna, trots den stora sovjetiska basuppbyggnaden på Kolahalvön och oavsett skiftande
internationella konjunkturer.
Det kalla kriget: vem som styr

Det kan här vara på sin plats
att mer principiellt beröra det
kalla krigets relationer mellan
politiker och militärer.
En teknik- och vetenskapshistoriker, Johan Gribbe, går
i en nyutkommen avhandling om signalspanings- och
stridsledningssystemet Stril 60
så långt att han hävdar att regeringen och militärledningen
drev olika slags politik. Flygvapnets planerings- och systemuppbyggnad bottnade, skriver han, ”i en professionell analys av en luftoperativ hotbild
som hade mycket lite att göra
med den svenska regeringens
utrikespolitiska deklarationer”.
Kanske mest tillspetsat skriver
han att en ”konsekvent och
strikt neutralitetspolitik, utan bindningar till västmakterna, hade knappast accepterats
av militärledningen”. Det låter faktiskt som en gissning att
svensk militär under vissa omständigheter inte skulle ha funnit sig i att stå under civil kontroll?
En diskussion underlättas
inte av rådande sekretess och
bristen på källor när det gäller
hur centrala beslut togs. Nya
rön kan ändra bilden. I det pågående militärhistoriska projektet FOKK (Försvaret och
det kalla kriget), återfinns i en
forskningsförberedande översikt om ”högsta ledningen” –
förhållandet mellan regeringen
och överbefälhavaren – i alla
fall inget som tyder på militära
tendenser till självsvåld inom
neutralitets- och säkerhetspolitiken.
I huvudsak förefaller skedets sex överbefälhavare – med
någon reservation för Helge
Jung – ha anpassat sig mycket
väl till den ämbetsmannaposition som det svenska förvalt-

ningssystemet gav dem. Varken
Jung eller Nils Swedlund, som
öppet strävade efter organiserat
västsamarbete respektive svenska kärnvapen – drev något till
sin spets utan fann sig i att deras
förslag föll igenom.
Ledande militärer skulle
i och för sig ha kunnat utöva effektivt inflytande utifrån
mobiliseringsförsvarets tyngd
inom den offentliga sektorn;
försvarsledningens stora personella resurser jämfört med
försvarsdepartementets begränsade kapacitet, och det
betydande folkliga stödet för
Krigs-/Försvarsmakten. Svensk
utrikes- och försvarspolitik
drivs dock inte från maktpolitiska utgångspunkter, där militär styrka kunde haft en betydelse utöver den som nationell
försäkringspremie.
Makthavarna hade uppenbart stor nytta av en rad upp-

kunde här användas i linje med
regeringarnas internationella
ambitioner, i och utanför FN.
Som statsminister lät Carl Bildt
skicka en bataljon till Bosnien
med den uttryckliga avsikten
att visa upp Sverige som en god
europé (inför medlemsansökan
till EU), och Göran Persson resonerade ungefär likadant inför
insatsen i Afghanistan. Hit kan
också räknas det i förstone villigt åtagna ansvaret för ett par
EU-stridsgrupper i rad.
Ett trubbigt verktyg

Inga försök gjordes däremot av
någon regering att, som under
kriget, demonstrativt höja eller sänka beredskapen, ÖB var
heller inte intresserad. Militära maktmedel utnyttjades taktiskt/stridstekniskt (Hårsfjärden), men Försvarsmakten förblev ett trubbigt verktyg i regeringarnas händer.

Kanske bl a därför var det
också tyst i landet när regering och riksdag kring sekelskiftet tillät den nationella försvarsförmågan upplösas. Något
har dock hänt. Sedan några år,
efter augustikriget i Georgien
2008, har man bestämt att läget åter känns mindre skyddat.
En hemlandets försvarsplanering har återtagits, och regeringen skulle i praktisk handling
genom exempelvis samövningar med försvarsmakter på andra
sidan Östersjön kunna visa att
Sverige menar något med sin
solidaritetsförklaring: vi hjälper
andra och de hjälper oss.
Det vore just nu det kanske
allra bästa sättet att visa vilken
nytt landet har av sin försvarsmakt.
Olof Santesson är ordförande
i redaktionskommittén för
vårt försvar.

varför ett försvar?

gifter som den militära organisationen kunde utföra. Den
kunde svara för underrättelsesamarbetet med utlandet liksom
för de kontakter med andra länders försvarsindustriella komplex och vissa rena krigsförberedelser. Det var ting som, utan
att regeringen behövde skylta med avvikelser från neutralitetsdogmen, höll de förbindelser
västerut öppna som i debatten
bär olika namn: återförsäkringspolitik, reservpolitik, livlina.
Försvarsintresserade statsministrar tog i och för sig ivrigt del av ÖB:s omvärldsbedömningar. Men Olof Palme
kunde gå från den försiktiga
Undénlinjen och bedriva aktiv utrikespolitik utan att höra efter med militärledningen
om hur nationens försvarsansträngningar kunde påverkas.
Fredsåtaganden hade blivit ett
stående inslag. Försvarsmakten
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Under det kalla kriget var det svenska flygvapnet
den militära komponent som väckte störst
internationell respekt. Bilden visar en J 29
Flygande Tunnan, en J 34 Hawker Hunter och en
J 32 B Lansen. Foto: Försvarsmakten

35

Posttidning B
Vårt Försvar
Teatergatan 3
111 48 Stockholm

I ett sekel har vi konstruerat, byggt och underhållit Marinens ubåtar. I maj 1912 fick
Kockums kontraktet att bygga företagets första två ubåtar, Svärdfisken och Tumlaren.
Nu har Kockums tagit fram en ny generations ubåt, kallad A26 - världens första ubåt som inte bygger
på logiken från Det kalla kriget. Istället har den nya och lexibla förmågor. Läs gärna mer i broschyren
på kockums.se
Mellan Svärdfisken/Tumlaren och A26 ligger hundra år - därmed helt olilka tekniska lösningar och
en obeskrivlig skillnad i förmågor, smygegenskaper och uthållighet. Vi är stolta över båda, och alla
ubåtar vi byggt däremellan.

Svärdfisken 1914

Vi på Kockums önskar läsarna av Vårt Försvar en trevlig sommar.

