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Det kan hända igen

B

egreppet inre säkerhet är
vittomfattande. Brottssyndikat och gängkonstellationer
är tveklöst hot mot samhällssäkerheten, men har långt ifrån den
apokalyptiska karaktär som präglar
dagens terrorism med sin betydande förstörelsepotential. Under
drygt två decennier har vi sett en
annorlunda, våldsammare, mer
gränsöverskridande och internationaliserad terror. Måltavlor för
ett jihad, ett heligt krig, är förutom
USA och de västallierade också
några av den muslimska världens
mest repressiva regimer som
Saudiarabien och Gulfstaterna.
Angreppen på World Trade Center
och försvarshögkvarteret Pentagon
2001 visade för första gången att
en terrororganisation kan orsaka
en stat svåra skador. I framtiden
kanske också irreparabla sådana.

Oaktat om det handlar om ensamvargar eller grupper så är terroristernas utgångspunkt religion som
bas för makt och kontroll. Målet
nås genom att injaga fruktan hos
människor i vars spår följer destabiliserandet av ett lands politiska,
konstitutionella, ekonomiska och
sociala strukturer.
När svenskar som är volontärer i
våld reser till krigszoner, får militär
träning och deltar i strider är dessa
potentiella våldsentreprenörer vid
hemkomsten. De kan vara beredda
att överträda alla mänskliga
gränser och utföra både avrättningar och tortyr.

Hur långt ska det fria demokratiska
samhällets tolerans sträcka sig
mot dessa? Går det att omvandla
dessa fanatiska krigare till vanliga,
hyggliga, fredliga och laglydiga
svenskar? För det är väl dit som
De scener som vi ser i medierna från samhällets åtgärder mot dessa
Syrien och Irak visar att terrorns
syftar. Och har vi verkligen de
anhängare är beredda till obegränsat instrument som krävs för det?
våld. Merparten av offren är inte
Terrorismen brukar benämnas
människor i väst utan muslimer i
som den svages krig. I dag är det
despotiskt styrda länder. Detta är
lätt att glömma efter att självmords- en mindre sanning än tidigare och
hotar att bli en falsk utsaga om en
terroristen Taimour Abdulwahab
effektiv och samordnad kamp mot
sprängde sig till döds i centrala
denna uteblir. Avståndstagande och
Stockholm inför julen 2010 och
bekämpning av terrorn uttrycker
bröderna Kouachis massaker på
inte islamofobi, däremot viljan att
journalister i Paris i januari i år.
värna om frihet, demokrati och
Begreppet försvar blir därmed två- mänskliga rättigheter. Sverige bör
dimensionellt. Dels handlar det om tydligt uttrycka detta, också i handvåldsaktörer, statliga eller icke stat- ling. Vårt land har inget fribrev och
liga, alternativt en kombination
är en av många måltavlor.
av dessa, som kan projicera ett
yttre hot mot staten. Dels handlar
det om antagonistiska aktörer vilka
mestadels är icke-statliga, men som
kan vara statsunderstödda, och
som utmanar statens auktoritet
och de statsbärande funktionerna
inifrån. Främsta exponent för den
sistnämnda kategorin är terrorismen.

3

7

20

VÅRT FÖRSVAR Nr 2, Juni 2015
Noterat

5

Johan Larnefeldt
Fred och säkerhet via satellit

Försvarsminister Peter Hultqvist
om försvarsöverenskommelsen

7

Peter Hultqvist
Så möter Sverige en allt sämre hotbild
Vi ska stärka den militära förmågan.

TEMA: Den inre säkerheten

11
13
14
16
18

Mats Johansson
Det pågår en strid om sanningen
Psykförsvaret gick samma väg som invasionsförsvaret.
Petter Nesser og Anne Stenersen
En klar økning i soloterrorisme
Fremtidas trussel preges av større variasjon.
Linus Gustafsson och Peder Hyllengren
Allt fler från Sverige strider i Syrien och Irak
Martyrskap lyfts fram som en väg till paradiset.
Lars Nyhlén
Är Sverige ett laglöst land?
55 områden är särskilt drabbade av kriminella nätverk.
Lars Nicander
Återuppliva den särskilda beredskapspolisen
Behövs för att möta dagens hot.

Analys och debatt

20
23
26
28
30
32
33
34
35

Anna Johansson
Det är som ett månlandskap
Så mycket att lära från skogsbranden i Västmanland.
Johan Elg
Shinzo Abe gör upp med gammal politisk helgedom
Japan rustar sig för att möta hotet från Kina.
Pål Jonsson
EU:s huvudvärk över tynande försvarsindustri
Alla förlorar på för mycket nationalism.
Kalle Kniivilä
Putins besked: Det värsta är över
Efter imperiefrossa är det återgång till nytt normaltillstånd.
Adam Eberhardt
Kriget är ett vaccin mot Ryssland
”Brödrafolken” närmar sig permanent skilsmässa.
Ann-Sofie Dahl
Den moraliska stormakten ges nu i s-repris
Löfven och Wallström prioriterar på 80-talsvis.
Per Lunqe
En kaffe med två svenska soldater
De ser fram emot att gå till jobbet.
Bengt Sandström
Frivilliga gör samhället säkrare
Organisationerna bidrar till folkförankringen.
Ingolf Kiesow
Strategiska råvaror i en hårdare värld
Konkurrensen om energi och livsmedel är konfliktskapande.

Ord i tiden

38
4

Claes Arvidsson
Det låter som mer pyspunka
Den militära alliansfriheten får inte prövas.

Analys ochNoterat
debatt
Indien – nytt hangarfartyg och nya samarbeten?
Samarbete mellan Indien och
USA i utvecklingen av nästa generations indiska hangarfartyg har stor
potential, hävdas i en nyutkommen
rapport, från Carnegie Endowment
for International Peace. De två
länderna har bildat en arbetsgrupp
i ämnet, men inriktningen för
denna – liksom samarbetets omfattning som helhet – står ännu
inte klart.
Den civila kärnkraftsöverenskommelsen 2005 var ett avgörande
steg i relationerna mellan Indien
och USA, men sedan dess har det
varit glest med stora initiativ. Trots
att grundläggande politisk och

strategisk samsyn borde finnas på
flera områden har Indiens mer
djupgående försvarssamarbeten
inte skett med USA, utan med
Ryssland och – på senare år –
Israel.

menten för indisk-amerikanskt
samarbete – inte minst för Indien.

En faktor som skulle kunna föra
Indiens och USA:s politiska och
militära relationer framåt är
givetvis Kinas maritima expansion.
Landets ökande närvaro i Indiska
oceanen, och snabba modernisering
av sjöstridskrafterna, ökar incita-

Indiens premiärminister Narendra
Modi. Foto: Flickr, Narendra Modi.

Fred och säkerhet via satellit
Geospatial analys kan vara ett
kraftfullt verktyg för människors
och samhällens säkerhet, hävdas
i en ny rapport för International
Peace Institute. Ett exempel på
satellitbilders betydelse är när
Human Rights Watch tidigare i år
avslöjade irakiska regeringsstyrkors plundring och förstörelse av
tusentals civila bostäder. Ett annat
är Amnesty Internationals dokumentation av Boko Harams våldsamma framfart i norra Nigeria.

Användning av geografiska informationssystem (GIS) kan också fylla
viktiga funktioner för fredsbevarande operationer. Utöver att dokumentera övergrepp mot mänskliga
rättigheter kan geospatial teknologi
till exempel förbättra konfliktanalyser och underlag för trupputplacering. Ett exempel är samverkan mellan GIS-enheter och All
Sources Intelligence Fusion Unit
(ASIFU) inom ramen för MINUSMA
i Mali.

Begränsningar finns dock. Förbättrad förmåga att inhämta, analysera
och visualisera geodata innebär
inte att behov av människor på
marken – för verifiering och förståelse – försvinner. Därtill finns
risk för politiska låsningar. Satelliter ägs till exempel av stater eller
företag, inte av FN. Sri Lanka har
protesterat mot FN:s användning
av satellitbilder som visar övergrepp från regeringstrupper, och
Ryssland kan hindra att FN
använder dylik teknologi
för att dokumentera kriget
i Ukraina.

Satelliter och GIS kan vara
verktyg för fred och säkerhet
– men ser inte allt.
Foto: NASA.
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Noterat
Pentagons nya cyberstrategi
Det amerikanska försvarsdepartementet har antagit en ny cyberstrategi, den andra hittills. Strategin ska stödja Pentagons tre huvuduppdrag på cyberområdet: skydda
egna nätverk, skydda amerikanska
intressen samt stödja militära
operationer. Den allt allvarligare
hotbilden – med statliga såväl som
icke-statliga aktörer – nämns som
en avgörande faktor för utvecklingen
av strategin.
Några fokusområden som tas upp
är samverkan med privat sektor,
internationellt samarbete, samt
möjlighet att hantera konflikteskalering. Förmåga till avskräck-

ning på cyberarenan, samt integration med andra åtgärder, lyfts
fram som ett centralt värde i den
nya strategin. Internationellt lyfts
Mellanöstern, Asien och Stillahavsregionen samt Europa fram som
prioriterade områden.
Den amerikanska utvecklingen på cyberområdet
är betydelsefull i sig. I

Amerikanska National
Security Operations Center.
Foto: National Security
Agency.

"Det enda som försvarsanalytiker
aldrig talar om är våldsam död."
Franz-Stefan Gady i The Diplomat.
Kina på världshaven
Amerikanska Office of Naval
Intelligence har publicerat sin första
öppna rapport om den kinesiska
flottan sedan 2009. Fler militära
fartyg byggdes i Kina än i något annat land under 2013 och 2014, en
trend som beräknas fortsätta under
kommande år. Kina bedöms nu få
en trovärdig ubåtsbaserad andraslagsförmåga med kärnvapen, och
går vidare i utvecklingen av sitt
hangarfartyg.
Trots de globala ambitionerna
finns Kinas maritimt relaterade
konflikter i närområdet. I
dispyterna runt Sydkinesiska och
Östkinesiska haven spelar kustbevakningar ofta huvudrollen. Den
kinesiska kustbevakningen har växt
med 25 procent under de tre senaste
åren, och är nu större än Japans,
Filippinernas, Indonesiens,
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ett svenskt sammanhang är den
särskilt värd att notera i anslutning
till skrivningarna i vårens försvarsproposition om utveckling av
Sveriges förmåga att genomföra
aktiva operationer i cybermiljön.

Malaysias och Vietnams tillsammans.
Kinas mest spektakulära byggnation
i år är dock inte ett fartyg, utan
konstgjorda öar – med landningsbanor – i omstridda delar av Sydkinesiska havet. Detta kan bli ett
steg mot hävdande av en luftförsvarszon i området – något som
Kina tidigare gjort i Östkinesiska
havet, med ökad regional spänning
som följd.

Kinesisk jagare. Foto: United States
Naval Institute.

Totalförsvarsbeslut?
Vårens försvarspolitiska inriktningsproposition uppmärksammades
mest för sina skrivningar om det
militära försvaret. Här påpekas dock
också att det civila försvaret ”bör
återupptas och genomföras med
utgångspunkt i en helhetssyn där
hotskalan omfattar såväl fredstida
krissituationer som höjd beredskap.”
Regeringen nämner planeringsanvisningar till berörda myndigheter, samt påpekar att ansvarsprincipen medför ansvar för aktörer att
vidta åtgärder för att verksamheten
kan bedrivas inte bara i en krissituation, utan också vid höjd beredskap.
Det är ett totalförsvar från nationell till kommunal nivå som antyds
här, även om de helt avgörande
resursfrågorna är svårlösta.
Johan Larnefeldt bedriver
omvärldsanalys och kunskapsspridning om samhällens och
människors säkerhet – inom Folk
och Försvar, samt som frilansskribent.
johan.larnefeldt@gmail.com

Peter Hultqvist om försvarsöverenskommelsen

Investeringar i soldaternas personliga utrustning ingår i uppgörelsen om försvaret. Foto: Jimmy Croona, Försvarsmakten.

Så möter Sverige en
allt sämre hotbild
Sverige måste arbeta aktivt i flera dimensioner men huvudprioriteringen
är att stärka den nationella militära förmågan. Därför är den breda
politiska uppgörelsen om försvarets framtid mycket viktig. Att cirka
75 procent av riksdagen står bakom uppgörelsen inskärper allvaret i
situationen, skriver försvarsminister Peter Hultqvist.
Snabbt har det säkerhetspolitiska
läget utvecklats till det sämre. Den
ryska annekteringen av Krim är ett
så flagrant brott mot den internationella folkrätten och en enskild

nations suveränitet att den, trots
att tiden går, inte får falla i glömska.
Tidsfaktorn får inte innebära en
tillvänjning som så småningom gör
att annekteringen i praktiken

accepteras. Förmodligen ingår
även den typen av antaganden i
den ryska långsiktiga planeringen.
Det är viktigt att EU och Nato
agerar enigt och tydligt och inte
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faller undan för mer eller mindre
sofistikerade splittringsförsök.
Det finns gränser, om att internationell lag och folkrätten ska
respekteras och inte får överträdas.
Bland annat innebär detta att varje
lands gränser måste respekteras.
När en sådan princip överträds
så är det både oacceptabelt och
oåterkalleligt. Det som skett har
skett och måste bedömas efter
detta oavsett vilken förskönande
bild den angripande makten vill ge
eftervärlden.
Just anspråken på en intressesfär
och den självpåtagna rätten att
även använda militär makt om
andra länders utrikes- eller säkerhetspolitiska vägval inte passar den

ryska ledningen är roten till dagens
situation. Inblandning med vapen
och trupp samt subversiva underminerande aktiviteter på Ukrainskt
territorium är ytterligare ett utslag
av denna maktutövning. Det som
sker är dagliga brott mot ett annat
lands suveränitet och rätt till egna
långsiktiga vägval. Om Ukraina vill
tillhöra EU och/eller Nato så ska
det helt vara deras eget suveräna
beslut!
Till detta kommer en ökad militär
aktivitetet och underrättelseverksamhet i Östersjöområdet, en
tydlig press ständigt riktad mot
de baltiska staterna, en storskalig
övningsverksamhet i bland annat
Arktis-området som tydliggjort att

Ryssland anser sig ha militära
intressen i området samt en långsiktig uppbyggnad av militär förmåga och kapacitet. För att understryka sin styrka så markerar den
ryska ledningen från tid till annan
tillgången på kärnvapen.
Stärkt militär förmåga
I en tid som denna måste Sverige
arbeta aktivt i flera dimensioner.
Det handlar om att som huvudprioritet stärka den egna militära
förmågan. Därför är den breda
politiska uppgörelse om försvarets
framtid som nu manifesteras
mycket viktig. Att cirka 75 procent
av riksdagen står bakom uppgörelsen inskärper allvaret i situationen, men höjer också försvars-

Nordiskt försvarsministermöte i Arvidsjaur. Särskilt samarbetet med Finland betonas. Foto: Jimmy Croona, Försvarsmakten.
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frågan över en kortsiktig och delvis
populistisk politisk vardag. Det är
en viktig signal till svenska folket,
till Försvarsmakten, våra samarbetspartners och omvärlden.
Överenskommelsen den 17 april
innebär att utöver de redan aviserade tillskotten på 7 miljarder kronor
så förstärks försvarsanslagen med
ytterligare 10,2 miljarder under
femårsperioden. Det innebär en
ökning av försvarsanslagen med
totalt ca 17 miljarder kronor – det
är en ansenlig summa. Det som nu
tillförs är nya pengar som kommer
att ge Försvarsmakten ökad militär
förmåga. De tidigare underskotten
i personalförsörjningen är kalibrerade med verkligheten i det underlag som Försvarsmakten presenterat för regeringen.
I konkret mening så innebär det
att vi nu genom att lokalisera ett
mekaniserat kompani och ett
stridsvagnskompani till Gotland
återupprättar fast militär närvaro
på ön. Det är en tydlig principiell
positionsförflyttning som bör
noteras.
Vi stärker ubåtsjaktförmågan via
uppgradering av korvetter, investeringar i bevakningsbåtar och
bojbåtar samt satsning på undervattenssensorer. Dessutom stärker
vi basplattan i försvaret genom
investeringar i personlig utrustning, ny kvalificerad ammunition
till stridsvagnar och granatkastare,
nya granatkastarsystem, nya
pansarvärnvapen, radioutrustning,
mörkerutrustning, standardfordon
och mängdmateriel. Utöver detta
så satsas riktade medel för att
förstärka försvarsunderrättelsetjänsten, skydda flygbaser och
flygplan samt på uppgradering och
förstärkning av luftvärnet.
I inriktningspropositionen markeras också tydligt att alla delar av
Försvarsmakten ska organiseras
som krigsförband och ges ett krigs-

duglighetkrav. Krigsförbandsövningar kommer att genomföras
med samtliga förband fram t o m
2020. Vi stärker övningsverksamheten med ytterligare en miljard
för att åstadkomma detta. Det
innebär bland annat att värnpliktiga
som är krigsplacerade kan övas. En
ny personalkategori bestående av
ej anställda sjömän, soldater och
befäl införs, GSS/P. P:et tydliggör
att de är en grupp inom försvaret
som är förankrad i totalförsvarsplikten.
Dessutom ska nu en utredning
behandla den långsiktiga personalförsörjningen. Den ska bland
annat analysera den danska och
norska Försvarsmakten som bygger
på en kombination av professionella
soldater och värnpliktiga.

”

Den underskottsproblematik som
inte är löst är de
långsiktiga materielproblemen.

Det ska även finnas en planering
som täcker vårt Totalförsvar. De
frivilliga försvarsorganisationerna
utgör viktiga resurser för totalförsvaret såväl som för Sveriges
krisberedskap. Hemvärnet utgör
en stor och viktig del av försvaret
och ska därför ges en förstärkt
förmåga.
Ett nytt principiellt viktigt steg som
nu förordas är att Sverige också
ska kunna använda sig av s k aktiva
cyberoperationer. I praktiken innebär dessa förberedelser att i ett
givet läge kunna svara upp mot ett
eventuellt cyberangrepp. Syftet är
att svara mot militära mål inom
ramen för folkrätten och krigets
lagar. Ytterst handlar det om förmågan att kunna verka i en ny arena

men också om att höja tröskeln för
en eventuell angripare.
Eftersatt materiel
Den underskottsproblematik som
inte är löst i inriktningspropositionen är de långsiktiga materielproblemen. Detta är något som
under mycket lång tid skjutits på
framtiden. Det handlar om mångmiljardsbelopp i en kombination av
nyinvesteringar, vidmakthållande
och underhåll. Mycket har blivit
eftersatt och en samlad strategi
saknas. Exempel på sådant som
måste hanteras är ambitionen om
anskaffning av en ny ubåt, 10 nya
JAS Gripen, långräckviddig precisionsbekämpningsförmåga, livstidsförlängning av korvetter, nya
transportbåtar, omsättning av fasta
sensorkedjan, nya skolflygplan,
stridsfordon, transportflygplan och
minröjningsfartyg.
En särskild utredare kommer att få
till uppgift att både till regeringen
och nästa försvarsberedning presentera ett förslag för hur dessa
frågor ska kunna hanteras seriöst
och genomarbetat. Många av dessa
investeringar ligger under nästa
försvarsbeslutsperiod. Investeringarna är så pass stora att precisionen
i besluten måste vara maximal.
Felmarginaler måste minimeras
och det kräver ett seriöst förarbete
som underlag för tydliga prioriteringar. Dagssländor och tillfälliga
debatter får inte styra dessa viktiga
beslut.
Tillsammans med andra
En annan viktig del av vår strategi
är att fördjupa och utveckla våra
internationella samarbeten. Även
om den nationella dimensionen av
svenskt försvar nu blir styrande
så står denna inte i motsats till
behovet och vikten av att verka på
den internationella arenan. Först
och främst så är samarbetet med
Finland som nu sträcker sig även
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Försvarskostnadernas utveckling under perioden 2016-2020. Diagram: Försvarsdepartementet.

till möjligheter bortom fredstida
förhållanden en viktig hörnpelare
i denna strategi. Här har det under
den nya regeringens ledning tagits
ett principiellt nytt och viktigt steg.
Särskilt glädjande är det breda
politiska stöd som finns på denna
punkt.
Det nordiska samarbetet inom
ramen för Nordefco, partnerskapet
med Nato, EU:s , FN:s roll samt
den för oss så viktiga transatlantiska länken till USA ingår alla i ett
pussel av säkerhetsskapande åtgärder och arrangemang. Detta är
alla samarbeten som ska fördjupas
och utvecklas.
Den militära alliansfriheten är
grunden, men den är inget hinder
för att bygga säkerhet tillsammans
med andra länder. Den omfattande
övningsverksamhet som Sverige
deltar i tillsammans med andra
länder är ett uttryck för detta. Varje
övning och aktivitet är i sig ett ut-
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tryck för samhörighet och skickar
en säkerhetspolitisk signal.
Att exponera kompetens och militär förmåga i omfattande gemensamma övningar är i förhållande
till en potentiell angripare tröskelhöjande. Det yttersta syftet är att
i samarbete med andra skapa en
situation som gör att den yttersta
av kriser aldrig inträffar.
I den utredning som nu ska tillsättas
om de internationella samarbetena
kommer hela vidden av dessa att
beskrivas. Men markeringen om att
den militära alliansfriheten inte ska
utvärderas utgör en tydlig signal
om att Sveriges säkerhetspolitiska
linje ligger fast. Det är viktigt, inte
minst mot bakgrund av att grunden
för spekulationer i bland annat
internationella sammanhang om
en förestående förändring av
Sveriges säkerhetspolitiska doktrin,
därmed kan dementeras.

I regeringsförklaringen från oktober
2014 har regeringen klargjort att
det inte är aktuellt att söka medlemskap i Nato.
Den försvarsgrupp, bestående av
socialdemokraterna, miljöpartiet,
moderaterna, centern och kristdemokraterna, som nu kommer
att arbeta vidare med att vårda
uppgörelsen är mycket viktig.
Därmed skapas en grund för en
stabilitet som också kan bära ända
bortom det försvarsbeslut som
gäller för åren 2016-2020. Att bana
vägen för en långsiktigt hållbar
försvars- och säkerhetspolitik med
bred förankring är en viktig del i
ambitionen att bidra till fred och
säkerhet i vår del av Europa.
Peter Hultqvist (s) är Sveriges
försvarsminister.
peter.hultqvist@regeringskansliet.se
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Det pågår en strid
om sanningen
Även utan utredningar, nya pengar och ändrad organisation kan steg tas
för att mer effektivt möta det ryska informationskriget. Säkerhetsetablissemanget skulle kunna bestämma sig för en mer aktiv och öppen kommunikation till uppdragsgivarna, som inte är regeringskansliet eller Försvarsmakten utan en skattebetalande allmänhet.
Mats Johansson

N

är det andra kalla kriget nu har gått in
i ett varmare skede påminns jag om en
klassiker, skriften Om kriget kommer
från 1961. Jag var tio år och frågade
föräldrarna förskräckt om det skulle bli
krig hemma i Sundsvall. Svaret var lugnande; i staden
fanns ännu regementet LV 5 som symbol för vårt starka
försvar, och förresten hade pappa ett gevär i garderoben
och kunde skjuta. Jag brukade följa med till skjutbanan
ibland på lördagar, när hemvärnet tränade. Det var roligt
att plocka tomhylsor.

Ett halvsekel senare kan det efter Rysslands invasion i
Ukraina vara läge att påminna sig textens kärva budskap: "Varje angrepp mot rikets frihet och självständighet skall mötas med vapen. Varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt. Sverige vill försvara sig,
kan försvara sig och skall försvara sig. Motstånd skall
göras ständigt och i alla lägen.”
Men credot skulle behöva en uppdatering, och då menar
jag inte det mest uppenbara: mer kulor (och krut) för att
göra satsen ”kan försvara sig” sannare än under senare
decennier. Bortom decimalbeslutet i partiöverenskommelsen behövs en ny diskurs om desinformationskrigets
anatomi och motmedel.
Utgångspunkterna är givna sedan Kreml med aktuella
exempel påmint oss om att Sun Zis tes fortfarande
gäller: All krigskonst handlar om att vilseleda, om att
vinna utan strid.

F

ör Twitter-generationen kan det kännas främmande att något som tänktes för flera tusen år
sedan fortfarande kan ha relevans, men just därför skulle repetition behövas. Dagens beslutsfattare i
många av landets maktsfärer är oförberedda mentalt
och intellektuellt på att det otänkbara kan bli tänkbart.
Därför var det synd att psykförsvaret tog samma väg
som stora delar av det gamla invasionsförsvaret. Detta

En inspirationskälla till dagens planerare och beslutsfattare!
Foto: brinkstock, iStock. Bildmontage: Maria Fernsten.
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är dock ingen plädering för att återskapa Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar från 1953 (som i sin
senare tappning avvecklades 2008); nya tider och seder
kräver nytt språk och nya metoder. Som siste ordförande i SPF konstaterade Olle Wästberg i ett ”tapto” att källkritik är viktigare än någonsin i tider när Google ersatt
beprövad kunskap och erfarenhet som källa till intellektuell auktoritet, samtidigt som mediernas nedrustning
gör det möjligt att påstå vad som helst i offentligheten.
Det gäller ändå att komma ihåg vad som var centralt för
trovärdigheten i det gamla psykförsvaret, att det aldrig
fick bli ett propagandainstrument. Uppgiften var inte
att genomföra manipulativa operationer. Det är också
rättesnöret för alla dem som vid konferenser i Europa
nu diskuterar hur den ryska desinformationen via RT
och Sputnik ska bemötas. Erfarenheten från Radio Free
Europe och Radio Liberty gäller; framgång bygger på
trovärdighet.

M

en som Eino Tubin, legendarisk informationschef på myndigheten, nyligen framhöll (KKrVA 15/1 2015), är läget nu ett
annat än under det första kalla kriget: ”internet och
smarta telefoner är öppna för kapningar, manipulation
och svart propaganda, och extremister försöker snedvrida opinionsbildningen”. Det kan intygas av alla oss
opinionsbildare som efter varje artikel och framträdande
nås av mejl och bloggkommentarer på knackig svenska
med alltför uppenbara uppdragsgivare. Jag är förstås ett
hopplöst fall för dessa desinformatörer, men jag ser deras
spår i medierna.

Arvet efter SPF förvaltas av MSB, men uppdraget
bör preciseras. I sitt yttrande över försvarsberedningens
betänkande inför inriktningspropositionen skrev MSB
(16/12 2014) lite vagt att det behövdes ”samverkan
mellan berörda kommunikativa funktioner” för att
”motverka vilseledande eller oriktig information.” Det
föreligger fortfarande en delikat gränsdragning mellan
fri forskning, oberoende medier och civilsamhällets egen
opinionsbildning och å andra sidan statens institutioner
som sällan lämpar sig för aktiv opinionspåverkan.
Men utan utredning, nya pengar och ändrad organisation
kan steg tas för effektivisering av befintlig struktur. Säkerhetsetablissemanget skulle kunna bestämma sig för en
mer aktiv och öppen kommunikation till uppdragsgivarna,
som inte är regeringskansliet eller Försvarsmakten utan
en skattebetalande allmänhet.
Man kan överge principen om att vi inte ska berätta vad
vi vet för fienden, eftersom fienden redan vet det mesta.
Forskarna kan sluta skriva främst för varandra och göra
som militärbloggarna, vända sig till medborgarna. Det
är ingen dum princip i en demokrati även om det kan
kosta anseende i jakten på citeringar i vetenskapliga tidskrifter.

I

nstitutionerna, även de allra hemligaste, kan lära
av Säkerhetspolisens informationsaktivism som
bidragit till att höja medvetandet om ökade hot inte
bara från ryska spioner utan också från terrorister och
extremister till höger och vänster.
Jag förstår att inte allt kan sägas. För mig är Assange
och Snowden inga hjältar. Men vi höll på
att förlora en av landets viktigaste tillgångar – FRA – på grund av hemlighetsmakeriet, när det gick troll i debatten, särskilt bland unga väljare och politiker. Nu
hotar andra troll i informationskriget och
mot dem skulle ökat ljus kunna hjälpa; det
är i ljuset trollen spricker.
En ökad strategisk öppenhet om risker,
kränkningar och hot mot vårt land
är en metod för att förankra och fördjupa försvarsförmågan psykologiskt, och
därmed också politiskt.
Mats Johansson är ordförande i
tankesmedjan Frivärld och redaktör för
SvD-bloggen Säkerhetsrådet.
mats@frivarld.se
Ett psykologiskt försvar behöver inrättas
innan verkligt allvarliga händelser inträffar.
Foto: Combat Camera/ Försvarsmakten.
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Foto: U.S. Marine Corps
photo by Reba James.

En klar økning
i soloterrorisme
Fra Madrid-bombene til drapet på Lee Rigby i Woolwich er
exempel på at jihadistisk terror i Europa tar mange former.
Framtidas trussel vil preges av større variasjon i våpen og
angrepstyper, og mer målrettet terror.
Petter Nesser og Anne Stenersen

F

orsvarets forskningsinstitutt (FFI) gjennomførte i fjor en studie av jihadistiske terrorplaner i Europa. Vi undersøkte trender i
våpentype, angrepstype og måltype. Studien
viste at 70 prosent av alle jihadistplott i Europa
involverer bomber, men at angrep med kniv og
skytevåpen blir mer vanlig. Dette er delvis et resultat av
kontraterror. Jihadister oppfordrer
til bruk av enkle våpen som kan
anskaffes uten å bli oppdaget.
Det er en økt variasjon i måten
terroristene lager bomber på, men
de farligste bombene er resultat av
trening i konfliktområder.

”

De europeiske fremmedkrigerne i Syria-Irak vil påvirke
trusselbildet. Den mest sannsynlige trusselen vil fortsatt
være bombe- og skyteangrep. Både selvmordsbombere
og fjernutløste bomber må forventes. Bombeangrep i
folkemengder forblir den mest sannsynlige massedrapmetoden, etterfulgt av skyting på offentlig sted.

Angrep med kniv
og skytevåpen
blir mer vanlig.

Det har vært en klar økning i soloterrorisme. De senere
årene har nesten 40 prosent av plottene i Europa involvert enkeltmannsangrep. Terrorceller bestående av to
eller flere personer har blitt avslørt i nesten 80 prosent
av tilfellene, mens soloterrorister kun har blitt stoppet i
30 prosent av tilfellene.

D

et er sannsynlig at terroristene vil kombinere våpen
og taktikker på nye måter
i stedet for å introdusere nye
teknologier.

Vi forventer at terroristene i
økende grad vil bruke sosiale
medier for å kommunisere under
angrep. Vi tror det vil bli vanligere at terrorister filmer
angrep, kanskje real-time.
Petter Nesser og Anne Stenersen er forskere ved
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).
petter.nesser@ffi.no, anne.stenersen@ffi.no
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IS rekryterar från Europa. Foto: Karl-Ludwig Poggemann, flickr.

Allt fler från
Sverige strider
i Syrien och Irak
I Syrien erhålls vapenutbildning och stridsteknisk träning i träningsläger
som upprättats. Flertalet personer från Sverige har deltagit i strid. Information pekar på att några också utfört självmordsattacker. De utgör inte bara
ett hot mot civilbefolkningen och alla de människor som inte vill leva under
Islamiska statens styre utan även mot Sverige.
Linus Gustafsson och Peder Hyllengren

B

udskapet i en video från en av de första
grupperna från Sverige som reste till Syrien
under 2012 lyder: ”Vi är Mujahedeen Fi
Ash-Sham (De heliga krigarna i Levanten),
och vi vittnar att Jihad är obligatoriskt
för var och en som tror på Allah, hans profet och domedagen. Jihad är obligatoriskt i Sverige och över hela
världen.”
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Sedan denna video publicerades hösten 2012 har uppemot 300 personer från Sverige rest till Syrien och Irak
för att ansluta sig till väpnade islamistiska grupper som
Islamiska Staten (IS/ISIL) och Jabhat al-Nusra – alQaidas gren i Syrien. Minst 35 av dessa har dött och
mellan 50 och 100 återvänt till Sverige. Några av de som
överlevt och kommit hem till Sverige har valt att åter
resa till konfliktzonen.

Vilka är dessa män som väljer att lämna ett av världens
mest utvecklade länder för att resa till en väpnad konflikt och ansluta sig till en terroristorganisation som IS?
Större delen av dem är män i 20–30-årsåldern. Många
är födda i Sverige eller kommit i ung ålder och vuxit upp
i någon av de svenska förorterna. Inte sällan är det andra
generationens invandrare från Mellanöstern, Nordafrika och Somalia men också några med påbrå från
forna Jugoslavien och Kaukasus.

E

n koncentration finns till de tre storstädernas
förorter men över tid har det blivit tydligare att
IS propaganda nått allt fler orter i Sverige och det
är idag inte enbart en fråga för storstäderna. På Mujahedeen Fi Ash-Shams video klingar en tydlig göteborgsk
dialekt som tyder på att de är några personer av den
stora grupp från Göteborgs östra och nordöstra förorter
som valt att strida i guds namn.
Över 20 000 utländska stridande bedöms finnas i Syrien
och Irak. Uppemot 5 000 av dessa kommer från Europa.
Den våldsbejakande islamistiska
ideologin har inga geografiska
gränser och på sociala medier
sprids IS budskap som en löpeld
tillsammans med ”hemmagjorda”
jihadvideos och uppmaningar om
att ta till vapen.

”

Att personer från Sverige har koppling till terroristgrupper är inget nytt. Tidigare har personer från Sverige
anslutit sig till grupper i bland annat Afghanistan, Pakistan, Irak, Jemen och Somalia.
Antalet personer som reser från Sverige för att ansluta
sig till grupper som IS är oroväckande – det är inte heller
något som avtar, tvärtom. Personerna riskerar att få en
ökad avsikt att också begå brott i Sverige och en ökad
förmåga att också utföra attentat. En sänkt våldströskel
tillsammans med posttraumatisk stress gör detta till en
oroväckande cocktail. Syrien och Irak är den globala
väpnade jihadismens epicentrum och de svenskar som
befinner sig där får ett utökat internationellt kontaktnät.

L

ångtifrån alla utgör ett hot
mot Sverige. Förmodligen
har endast ett fåtal en intention att begå ideologiskt motiverade brott här. De individer som
återvänder från Syrien kan dock
verka som rekryterare och bidra
till radikalisering av fler rekryter
– de blir förebilder. Antalet sympatisörer på sociala medier är
stort och generellt utvecklas en
större våldsbejakande islamistisk
miljö i Sverige där alltfler också har erfarenhet av terrorism.

Syrien och Irak
är den globala
väpnade jihadismens epicentrum.

På Facebook, Twitter och YouTube
sprider, ”gillar” och kommenterar
personer från Sverige IS och al-Qaidas officiella propaganda. Motiven till varför man ansluter sig till någon
av dessa grupper är flera. Under början av konflikten i
Syrien fanns tydliga motivförklaringar på svenskspråkiga
sociala media. ”Rädda dina bröder och systrar från Assads
förtryck”, var ett vanligt förekommande uttryck. Över
tid har detta budskap hamnat i lä till fördel för kalifatet,
att få vara med i IS försök till statsbygge har utgjort en
allt starkare lockelse.
Inte sällan varvas humanitära budskap med religiösa
och våldsbejakande uttryck. Martyrskapet lyfts fram som
något gott – som en väg till paradiset. Många av de martyrbiografier som skapats efter att någon från Sverige
dött sprids på svenskspråkiga sociala medier. Vänner
och sympatisörer har möjlighet att ”gilla”, dela och
kommentera.

V

vill leva under IS styre. Den våldsbejakande islamistiska
övertygelsen och tron på det självproklamerade kalifatet
intensifieras genom vidare ideologisk skolning.

äl på plats i Syrien erhålls lättare vapenutbildning
och stridsteknisk träning i något av de träningsläger som upprättats. Flertalet personer från
Sverige har deltagit i strid. Information pekar på att
några också utfört självmordsattacker. De utgör ett hot
mot civilbefolkningen och alla de människor som inte

Utöver detta så har konflikten i Syrien och Irak påverkat
det svenska samhället. De religiösa och etniska grupper
som finns i konfliktzonen finns också i Sverige – inte
sällan i samma lokalsamhälle. Spänningar mellan de
som är för och emot IS finns och det finns en risk att
detta tar sig uttryck i form av våldsaktioner.
Inget åtal har väckts i Sverige mot någon av dessa personer. Att bevisa brott i en konfliktzon är mycket svårt.
Att hindra någon utresa är än svårare. För närvarande
fortsätter personer från Sverige att ansluta sig till IS. För
närvarande utreds en skärpt lagstiftning men också fler
förebyggande åtgärder behövs då konflikten inte kommer att avta i närtid.
Linus Gustafsson och Peder Hyllengren är
verksamma vid Centrum för asymmetriska hotoch terrorismstudier vid Försvarshögskolan.
linus.gustafsson@fhs.se
peder.hyllengren@fhs.se
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Är Sverige ett
laglöst land?
Unga män flockas kring tongivande personer. De uppträder i gäng,
löst sammansatta beroende på vilka som träffas och vem som tar
ledningen. Stölder, inbrott och knarkförsäljning kännetecknar deras
brottslighet. De drar fram i den allmänna miljön i skydd av gänget och
ingjuter rädsla hos allmänheten och respekt hos andra grupper.
Lars Nylén

I

oktober 2014 redovisade Rikskriminalpolisen
(nuvarande Nationella Operativa Avdelningen
inom polisen) en lägesbild över vissa kriminella
nätverk i landet. Rapporten har utarbetats i nära
kontakt med kriminalunderrättelseenheterna
(Kutarna) vid polisens sju samordningsområden.
Rapporten uppmärksammades av media redan innan
den var helt färdig. En anledning till att rapporten fick
sådan uppmärksamhet var att det i en bilaga med kartor
ringades in 55 områden i 22 städer som bedömdes som
särskilt drabbade av kriminella nätverk.
De områden polisen uppfattade ha en särskild problematik med lokala kriminella nätverk jämfördes med
de parametrar dåvarande regering ställt upp i sitt urbana
utvecklingsarbete för att minska segregation och utanförskap i Sverige. I lägesbilden konstateras att flera av
områdena uppfyllde regeringens krav för att klassas som
socioekonomiskt utsatta och präglade av utanförskap.
Lägesbilden var naturligtvis ingen överraskning för
polisen lokalt. Områdena var välkända sen många år.
För en ny polis i distrikten var det något som lärdes ut
vid första dagens orientering.
På min tid koncentrerade vi kvarterspoliser och ungdomspoliser till områdena och hade intensiv kontakt
med skola, socialtjänst, ungdomsgårdar och intressegrupper. Sen dess har man bytt namn på dessa verksam-
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heter, precis som när affärsmannen lockar genom att
stuva om i skyltfönstret. På kvällarna var det hit utryckningsbilarna dirigerades.

K

ännetecknande har varit och är alltjämt unga
män som flockas kring ett fåtal tongivande personer. De håller ihop och uppträder i gäng, löst
sammansatta beroende på vilka som träffas för stunden
och vem bland dem som då är mest tongivande. Stölder,
inbrott och knarkförsäljning till missbrukare kännetecknar deras brottslighet.

Ofta drar de fram i den allmänna miljön i skydd av gänget
och ingjuter därmed rädsla hos allmänheten och respekt
hos andra grupper. De vet hur de ska ”dra igång” bråk
så att det är svårt att reda ut vem som började, d v s. på
juridiskt språk vem är brottsdrabbad och vem är gärningsman. Det är ett ”surr” runt gängen som man måste
var nära för att kunna förstå och sortera.
I England kallade man deras uppträdande i allmän miljö
för ”steaming”. De drog som en ångpust genom köpcentra
och ingen hann uppfatta vad som hade hänt och vem
som gjort vad förrän efteråt då övervakningskamerorna
detaljgranskades. Beteendet känns igen från huliganismen, när vissa supportergrupper sveper genom staden
eller drabbar samman med sina opponenter.
Vittnen ur allmänheten är oftast svårt att få fram. Den
som hinner uppfatta något tvekar att ge sig till känna

Storstadsidyllen kan snabbt brytas. Foto: Ola Dusegård, olaser, iStock.

och bli indragen i rättsprocessen. Man känner olust och
att det inte är värt risken. Även den polis som är ovan
vid miljön har svårt att hänga med.
En fråga är hur nära dessa löst sammansatta gäng är den
grova organiserade kriminaliteten och den grövre ”out
law” kulturen – och visst finns det samband. Många av
de unga ser upp till de äldre och till synes ”framgångsrika” på brottets bana. Unga låter sig dras med i det
grövre och många ser en kriminell yrkesbana som det
enda möjliga att sträva efter.
Inte undra på att en och annan ung nyligen dömd söker
verkställighet på kriminalvårdens fängelser med hög
säkerhetsklass. När de blir placerade på annan anstalt
kan de bli sura över att inte ha fått det ”certifikat på
yrkeskriminell kompetens” som innebär ”bunkerplacering”.

K

opplat till de kriminella ungdomsgängen, huliganismen, den organiserade brottsligheten och
”out law” kriminaliteten är att de varken vill eller
kan vända sig till rättsväsendet för att få konflikter lösta.
Kronofogdemyndigheten står inte heller till förfogande
och har långt ifrån den ”indrivningsförmåga” som dagligdags visar sig finnas i den kriminella världen.
Ibland sprider sig de kriminella utanför det egna området.
”Vanligt folk” drabbas därför att de inte har helt rent
mjöl i påsen. Ibland råkar man bara vara på fel ställe vid

fel tid. Mot den bakgrunden oroar utvecklingen på västkusten där man vid några tillfällen på den allra senaste
tiden beskjutit varandra på ett sätt som även drabbat
tredje man.

A

tt utredningsläget är komplicerat för polisen
är självklart. Man måste jobba annorlunda och
kanske låta sig inspireras av tidigare framgångsrika koncept. Det viktigaste är dock att polisen tar tag i
och hävdar rättsordningens principer. Därför oroas jag
av det tapp som följer av den alltför ineffektiva omstrukturering av polisen till ”den bästa polisen någonsin” som
nu pågått under ett par år, och som utlovats inte ska
vara klar på ännu några år.
Vilket större företag skulle överleva ett sådant förhållningssätt i förhållande till sina kunder?
Det behövs mer ”verkstad” och landet är inte laglöst.
Ännu har polisen ett mycket stort ansvar för ordning och
reda. Det är inte enbart ett privat ansvar eller en uppgift för den som bedriver verksamheter i samhället att
sköta på egen bekostnad. Det behövs mer för polisens
skattemiljarder än bara omorganisation.
Lars Nylén är jurist, fd rikskriminalchef och
generaldirektör.
lars.nylen.ua@telia.com

17

TEMA: Den inre säkerheten

Återuppliva
den särskilda
beredskapspolisen
Den särskilda beredskapspolisen var ett antisabotageförband med poliser
och civila som hade en kvalificerad militär utbildning för att exempelvis
vara en stridande resurs som fanns kvar i t ex ett avskuret Stockholm. Detta
förband sattes aldrig på denna typ av prov men hade varit idealiskt att möta
dagens hotsituationer.
Lars Nicander

I

dag talas det mycket om problemet med hybridkrigföring och ”gråzons”-problematik, och då
särskilt när det gäller hur t ex omärkta beväpnade enheter som på Krim (”små gröna män”) ska
bemötas. Är det en polisiär eller militär fråga?
Denna fråga antyds överhudtaget inte i den senaste inriktningspropositionen.

I den svenska försvarsplanering som genomfördes på
1980-talet uppmärksammades problematiken som då
handlade om hur agera vid s k strategiskt angrepp. Operativa studier hade visat att hade Sverige väl genomfört en
mindre partiell mobilisering så var vi tämligen skyddade,
men frågan var om det fanns tillräcklig försvarsförmåga
i skedena dessförinnan mot civilklädda sabotageförband
av Spetznas-typ. Hur såg egentligen regelverket ut innan
höjd beredskap, och vilken laga befogenhet att ingripa
hade t ex hemvärnsmän vid en TV-mast mot civilklädda
sabotörer?
En tumregel i spelen var då att det fanns en polis inom
okulärt avstånd (ca 200 m) till militär bevakningspersonal. De senare kunde anses ha polismannen som
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förman och därmed omfattas av polismannens laga befogenhet att ingripa.
En bakgrund till att detta glapp mellan systemen
uppstått var att den regeringsförordning om militär
handräckning till polisen som gällt fram till 1977, då
avskaffades efter omfattande påtryckningar från den
politiska vänstern och värnpliktsrörelsen under mottot
”Nej till militär trupp mot folket”.
Debatten om Ådals-problematiken hade blommat upp
igen efter Bo Widerbergs fiktiva filmatisering ”Ådalen 31”
som kom 1969.

E

n begränsad åtgärd för att hantera detta glapp var
inrättandet 1996 av den särskilda beredskapspolisen under Rikspolisstyrelsen. Tidigare fanns
den vanliga beredskapspolisen med civiliförsvarspliktiga individer som genomgått en kortare utbildning
för bland annat bevakning av skyddsobjekt. Dessa
inkallades i princip bara en gång i större omfattning, och
det var vid det första Gulf-kriget 1991 (Desert Storm).
Den särskilda beredskapspolisen var ett antisabotageförband bemannat med poliser och civila som genom-

E

fter 11 septemberattacken 2001 mot World
Trade-center kom terroristaspekterna än mer i
fokus, och utredaren Olof Egerstedt fick i uppdrag att titta på gränssnittet polisiärt-militärt från ett
terroristbekämpningsperspektiv. Han föreslog ett klarare rollspel på marin- och flygsidan, men det var fortfarande mycket oklart beträffande markförband och frågan
om våldsanvändning.
Det hela slutade med att polisen under vissa givna
förutsättningar hade möjlighet att begära militär assistans av marin- och flygförband, men att Rikspolisstyrelsen lade en begränsning mot övningar och utbildning för samverkan på marksidan, t ex mellan specialförbanden (SOG) och polisens nationella insatsstyrka
(NI) Den begränsningen lyftes inte förrän nu i år.

I samband med en större kris, vid krigsfara och i krig
behöver polisens resurser tveklöst förstärkas. Foto: Kim
Svensson, Försvarsmakten.

gått en mer kvalificerad militär utbildning (jägare etc),
för att exempelvis vara en stridande resurs som fanns
kvar i t ex ett inringat och avskuret Stockholm. Detta
förband sattes dock aldrig på denna typ av prov men
hade varit idealiskt att möta dagens hotsituationer.

”

I operativa studier under 90-talet
studerades även ett antal civila
krisfall där polisens resurser inte
räckte till och där det skulle kunna
vara angeläget med handräckning
från militära förband under
polisiär ledning. Det kunde handla
om genomsök av större områden
av såväl kriminella som terrorister med hjälp av militärpolisskvadroner – som var uppbyggt som ett antisabotageförband – eller med televapenplutoner för att störa ut
terroristers kommunikation.

Den särskilda beredskapspolisen avskaffades 2012 –
den vanliga beredskapspolisen avskaffades några år
tidigare. En viktig orsak var att SÄPO:s Försvarsenhet
som administrerat verksamheten fram till 2003 överfördes från Säkerhetspolisen till den öppna polisen där
förståelsen för verksamheten var ringa. Trots att finansieringen till största delen kom från försvarsbudgeten via
MSB, fanns ett omfattande missnöje inom både Rikspolisstyrelsen och polisfacket som menade att detta
ändå var ett kostsamt och främmande element inom
polisväsendet.
Denna uppfattning fick senare stöd av Justitiedepartementet mot bakgrund av den då uppfattade låga hotbilden i vårt närområde.
Mot bakgrund av den nya ”gråzons”-hotbilden kan man
lätt konstatera att vår (total-)försvarsplanering varit
i ”ofas” och det finns flera ”lessons lost”. Det är därför
av akut vikt att utreda behovet av en beredskapspolis
i förnyade former. Tillgången på militärt utbildad personal har dock sjunkit varför även
samverkan med militärpolisen
kan ses i nytt ljus.

Vår försvarsplanering har varit
i ofas och det
finns flera lessons
lost.

Fallen med den kriminelle Ioan Ursuts rymning på
80-talet och Malexandermorden visade på behovet av
sådan större genomsöksförmåga.

Förutsättningarna för en fördjupad dialog om dessa frågor
mellan Försvarsmakten och
Polismyndigheten med sin nye
dynamiske rikspolischef torde
dock vara bättre än på mycket
länge.

Lars Nicander är chef för Centrum för asymmetriska
hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan.
lars.nicander@fhs.se
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Foto: Jenny Gustafsson,
Länsstyrelsen i Västmanland.

Det är som ett
månlandskap
Skogsbranden i Västmanland blev en ögonöppnare för
många kring hur krissystemet är designat och tänkt att
fungera. Det finns ett ökat intresse i samhället för frågor
rörande individens och samhällets förmåga och ansvar
vid en olycka, en kris eller under höjd beredskap. Myndigheterna har lärt och blivit bättre rustade, skriver Anna
Johansson.

Jag minns hur jag först fick vetskap om den olycka som kom att
utvecklas till en riksangelägenhet.
Jag njöt av värmen på bryggan vid
sjön St. Nadden utanför Ramnäs de
sista dagarna på min semester. Jag
började så smått mentalt räkna ner
till måndag då jag skulle anta nya
utmaningar. Jag hade efter fem år
bestämt mig för att lämna min tjänst
på räddningstjänsten för att i stället
börja arbeta på Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB).
Vi hade precis ätit lunch då telefonen ringer. Det var en släktning
från ”andra sidan skogen” som
undrade om vi kan se att det brinner?
En prövning av vår förmåga
Samhällsskydd och beredskap är
ett mångdimensionellt område som
under det senaste decenniet genomgått flera legislativa och organisatoriska förändringar: i lagrum,
myndighetsstruktur och ansvarsfördelning. De rådande principerna
– ansvar, likhet, närhet – utgör
fundamentet i systemet.
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Systemet ställer stora krav på att
ingående aktörer förstår och tar sin
roll och kan agera både autonomt
och samordnat i alla led och i olika
faser.
Hanteringen av skogsbranden satte
på många sätt samhällets förmåga
på prov. Lärdomarna från hanteringen är många och har olika
karaktär. Deltagande aktörer har
genomfört utredningar och utvärderingar för att kritiskt värdera och
lära från händelsen, regeringen
tillsatte ”Skogsbrandsutredningen”
och flera länder sände observatörsdelegationer.
Regeringen gav i februari MSB i
uppdrag att skapa erfarenhetsåterföring från skogsbranden och
ge förslag på åtgärder för stärkt
krisberedskap.
För samhällets bästa
Skogsbranden har även varit föremål för debatt runt köksbord och
i olika media. På många sätt kom
hanteringen av händelsen att bli
en ögonöppnare för många kring

hur systemet är designat och tänkt
att fungera. Det verkar som om det
nu finns ett allmänt ökat intresse
för och medvetenhet om frågor
rörande individens och samhällets
förmåga och ansvar vid en olycka,
en kris eller under höjd beredskap.
Plötsligt är dessa frågor ett samtalsämne även för andra än tjänstemän
inom området samhällsskydd och
beredskap.
Onekligen bidrar även aktuell
händelseutveckling i omvärlden
och tillståndet i totalförsvaret till
det ökade intresset för frågorna.
Folkets vilja att på olika sätt hjälpa
till och bidra med sin kompetens
för samhällets bästa har under och
efter skogsbranden visat sig tydligt.
En indikation på detta är den
kraftiga tillströmningen av medlemmar till frivilliga försvarsorganisationer och resursgrupper.
Det är nästan som om det råder
uppslutning under parollen: Fråga
inte vad systemet kan göra för dig,
utan vad du kan göra i systemet!
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En annan återspegling av vad som
är högaktuellt i samhällsdebatten
är språkrådets beslut att i december
införa ordet ”krislåda” på Svenska
Akademins nyordslista (Krislåda =
låda som innehåller saker en
person behöver för överlevnad vid
en kris).
Förmåga till förnyelse
Under påsken öppnade vi stugan
igen för säsongen. En av de första
saker vi gjorde var att ta en tur i
utkanten av brandområdet. Jag
är varken biolog, jägmästare eller
skogsbrandsexpert, men låt mig
ändå försöka teckna en bild över hur
det ser ut. Landskapet påminner
lite om ett månlandskap. Här och
var syns tecken på återhämtning
och lite spirande grönska. Däremellan finns en och annan utbränd
stubbe och några tillsynes ståtliga
furor; dock med svedda stammar
eller helt bortbrända rötter. Här
och var finns dungar med relativt
väl bevarad skog.
Skogsbränder sägs vara ett av
naturens sätt att förnya sig. En del
frön kan ligga latenta i marken i
väntan på att få skalet kläckt av
värmen. Det lär vara väldigt tufft

att leva i området till en början.
Den flora och fauna som ska frodas
där måste, då spelreglerna ändras,
vara tålig och kunna anpassa sig till
de nya förhållandena.

”

Fråga inte vad
systemet kan göra
för dig, utan vad du
kan göra för
systemet.

Jag tänker att på många sätt kan
bilden av brandområdet användas
som en parallell till pågående utvecklingsarbete inom områdena
skydd mot olyckor, krisberedskap
och civilt försvar. Spelreglerna
ifrågasätts, åtgärder som görs i
systemet måste vara långsiktiga,
tåliga och anpassningsbara och vi
måste värna om den resurs som de
groende frön till pånyttfödd folkförankring kan utgöra. Den bild jag
beskriver är kanske lite dystopisk
men jag känner ändå en viss optimism.
Låt skogsbranden fortsätta vara en
riksangelägenhet, men låt oss anta

ett framåtblickande perspektiv
och vända det till något positivt.
På många sätt tror jag att vi i dag,
jämfört med för åtta månader sen,
står bättre rustade för att hantera
en liknande händelse. Vi har fått
ett skarpt test av vårt system, vi
för en intensiv utvecklingsdialog,
det finns en seriös vilja att lära
och utvecklas utifrån våra samlade
erfarenheter.
Jag minns hur en av landets försvardirektörer redan i mitten av
augusti sade till mig: ”Vi hade
kunnat öva i tio år och ändå inte
fått samma kunskap om systemet
som vi fått tack vare denna händelse.” Jag tänker att vederbörande
säkert har rätt.
De lärdomar vi drar kommer att
avgöra vilken beredskap vi har i
framtiden. Ur den aspekten är det
viktigt att vi nu inte enbart tänker
reaktivt kring skogsbränder, utan
att vi proaktivt fokuserar även mot
andra typer av händelser. Nästa
gång är det sannolikt inte en skogsbrand och händelsen utspelar sig
troligtvis inte i Västmanland.
Mångfald av perspektiv
När jag lägger sista handen på

Kampen mot lågorna var hård.
Foto: Länsstyrelsen i Västmanland.
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Ett tufft jobb i hettan. Foto: SMB bildarkiv.

denna artikel drar jag mig till
minnes hur jag först funderade
över utifrån vilket perspektiv och
roll jag skulle skriva på det givna
ämnet ”civil beredskap och skogsbranden”. Skulle jag ta på mig
hatten och skriva i egenskap av att
ha forskat om samhällelig riskhantering och tvärsektoriellt säkerhets-

Naturen börjar återhämta sig. Foto: MSB Bildbank.

arbete? Eller skulle jag spela på
erfarenheter som tjänsteman i
systemet? Eller skulle jag, eftersom
vi har sommarstuga i närheten av
brandområdet, anta rollen som
drabbad?
Jag kom fram till att detta med
mångfald i perspektiv kanske är det
viktigaste att bejaka i arbetet med

erfarenhetsåterföring. Frågan om
vad vi observerar och lär från skogsbranden är allt för viktig och komplex för att hanteras med enfald!
Anna Johansson, är fil dr och
analytiker vid Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.
anna.johansson@msb.se

Har du vad som krävs?

Upplev Göteborg samtidigt
som du genomför i Elfsborgsmarschen!

Internationell 2-dagars marsch i Göteborg
13–14 juni 2015
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Jagaren Teruzaki: Japan satsar på marin förmåga. Foto: U.S. navy photo by Nicolas Mahone.

Shinzo Abe gör
upp med gammal
politisk helgedom
Japans säkerhetspolitik stöps om, försvaret rustas upp och
alliansen med USA förstärks. Ökade försvarsanslag motiveras framförallt av Kinas militära upprustning och landets
territoriella anspråk mot Japan men i hotbilden ingår även
både terrorism och naturkatastrofer, skriver Johan Elg.
I en internationell survey av
Japan Press Research Institute i
början av 2015 fanns en fråga om
att nämna en japansk persons namn.
I västländer fick den tidigare kejs-

aren Hirohito flest noteringar medan
den nuvarande premiärministern
Shinzo Abe erhöll flest omnämningar i asiatiska länder. Resultatet
kan tolkas som att väst tenderar att

relatera Japan till dess historia
snarare än dess nutid. Visserligen
fortsätter den historiska bakgrunden,
i synnerhet det andra världskrigets
nederlag, att prägla dagens Japan.
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Samtidigt pågår en process, initierad
av premiärminister Abe, som syftar
till förändring.
Det finns tre konstanter i Japans
försvars- och säkerhetspolitik. Den
främsta av dessa utgörs av artikel
9 i landets konstitution från 1947.
Artikel 9 fastställer att det japanska
folket för alltid avsäger sig principen
om staters rätt att använda väpnat
våld och därmed rätten att upprätthålla väpnande styrkor. Det finns
dock, paradoxalt kan tyckas, ett
militärt försvar sedan 1954 i form
av ”självförsvarsstyrkor”, med ett
uttalat syfte att enbart försvara
landets territorium vid ett väpnat
angrepp.
Till detta kommer en etablerad
tolkning om att inga ”offensiva
vapensystem”, det vill säga, attackhangarfartyg, strategiska bombplan
och interkontinentala missiler,
ska innehas.
Artikel 9 har betraktats som en
politisk helgedom men under
premiärminister Abe har förslag
lagts fram som syftar till en revidering. Ett konkret steg i denna
process inträffade i slutet av 2013
då restriktioner mildrades avseende
japansk krigsmaterielexport, som
i det närmaste har varit totalförbjudet. Vidare finns förslag om att
självförsvarsstyrkorna formellt ska
benämnas som militära styrkor, det
vill säga, ”armed forces” snarare än
”self-defense forces”.
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örlogsbasen Yokosuka nära Tokyo
som sin hemmahamn ska inte
underskattas. Alliansen med USA
är av central betydelse för Japan.
Riktlinjerna för det militära samarbetet uppdaterades 27 april 2015 i
samband med mötet mellan premiärminister Abe och president Obama.
De nya riktlinjerna syftar till att förstärka den amerikanska säkerhetsgarantin till Japan genom en ökad
flexibilitet avseende gemensamma
åtgärder om ett angrepp mot Japan
bedöms som förestående. Dessutom
innebär de nya riktlinjerna att självförsvarsstyrkorna kan komma att
sättas in om ett med Japan allierat
land angrips.

”

Förlitar sig inte enbart på amerikansk
vilja att garantera
Japans säkerhet.

Alliansen med USA

Vid sidan av artikel 9 och den
amerikansk-japanska säkerhetspakten finns en tredje konstant
som utgörs av en politisk riktlinje,
sedan 1970-talet, som innebär att
försvarsutgifterna över tiden ska
ligga på 1,0 procent av BNP. Under
det kalla kriget ansågs detta som en
begränsad investering i linje med
artikel 9. Den fortsatta finansiella
kontinuiteten har dock inneburit att
självförsvarsstyrkorna har bevarat
sin numerär, vilket kan jämföras
med västvärldens nedskärningar.

Den andra konstanten utgörs av
den militära alliansen med USA.
Denna innebär att USA garanterar
Japans säkerhet och i gengäld kan
påräkna japanskt stöd samt tillgång
till japanskt territorium. Viktiga
amerikanska militära baser finns
över hela Japan. Merparten av
baserna finns dels omkring Tokyo,
dels på Okinawa. Symboliken i att
ett amerikanskt hangarfartyg har

Den bibehållna numerären kan
tyckas paradoxal, eftersom det
2002 uttalades att Japans ”kallakrigs-förmågor” skulle reduceras.
Exempel på sådana förmågor är
flygdivisioner, ubåtsjaktresurser
och stridsvagnar. Nedskärningar
har emellertid främst berört
omodernt materiel. Dessutom,
inom samtliga dessa tre förmågor,
sker idag ny materielanskaffning.

Två flygdivisioner F-35 anskaffas
för att komplettera de befintliga sju
F-15 och tre F-2 divisionerna, tre
av fyra nya helikopterhangarfartyg
är i tjänst, antalet ubåtar utökas
från 16 till 22, nya ubåtsjaktflygplan (P-1) anskaffas till sjöstyrkorna samt ny medeltung stridsvagn
Type10 tillförs. Satsningar sker
särskilt på luftförsvar och sjöstrid,
vilket är kopplat till den upplevda
hotbilden.
Hotet från Kina
Skyddet av det egna nationella territoriet innebär att potentiella motståndare existerar med anledning
av tre pågående gränskonflikter.
Dessa berör det ”norra territoriet”
(tre öar samt en ögrupp) med
Ryssland, ön Takeshima med
Sydkorea och Senkaku-öarna med
Kina. Det som väsentligt skiljer det
sistnämnda fallet från de övriga två
är att det är Japan som kontrollerar det omtvistade territoriet.
Vid sidan av den territoriella
dimensionen existerar externa
terrorhot, främst i form av Nordkorea. Det finns även ett inhemskt
terrorhot, vilket kan exemplifieras
med saringasattacken i Tokyo 1995.
Den tredje hotkategorin, vid sidan
av territoriella konflikter och
terrorism, utgörs av allvarliga
naturkatastrofer där ett mycket
omfattande militärt stöd till civila
aktörer ses som nödvändigt, något
som bekräftades av tsunamikatastrofen 2011 i nordöstra Japan.
Den reella hotbilden kräver därför
olika militära förmågor.
Kopplat till behoven att stödja civila
myndigheter vid krissituationer
samt att försvara hela landets territorium är självförsvarsstyrkorna
relativt jämt fördelade över landet.
Ett undantag är att praktiskt taget
samtliga tunga stridsvagnar (Type90)
finns placerade på ön Hokkaido
inom den 7:e divisionen, Japans
enda pansardivision. Anledningarna

är bland annat tillgång på lämpliga
övningsområden, men också att
övriga Japans infrastruktur inte
tillåter så pass tunga fordon.
Historiskt uppfattades Hokkaido
som ett sovjetiskt anfallsmål. Även
om detta inte längre är fallet finns
fortfarande den territoriella dimensionen kvar i gränskonflikten med
Ryssland om det norra territoriet,
endast några få kilometrar från
Hokkaidos nordöstra kust.
En annan koncentration utgörs av
den centrala beredskapsstyrkan,
som består av olika elitförband
inom markstyrkorna. Denna snabbinsatsstyrka syftar bland annat till
terroristbekämpning och är därför
baserad i Tokyo-området. På och
omkring Okinawa sker vissa militära förstärkningar på grund av
vad som upplevs som provocerande
kinesiska flyg- och fartygsrörelser
vid Senkaku-öarna. Bland annat förstärks den befintliga jaktdivisionen
F-15 på Okinawa med ytterligare en
division F-15 från huvudöarna.

kommer planer på att anskaffa
större amfibiehangarfartyg (LHD)
liknande USS Wasp.
Den märkbara satsningen på amfibisk kapacitet överskuggas dock
av fortsatta kvalitativa och kvantitativa investeringar i flyg- och
marinstyrkor, inklusive fortsatta
satsningar på ballistiskt missilförsvar med AEGIS-jagare (SM-3)
samt Patriot-system (PAC-3).
Premiärministern Abe har deklarerat att Japan kommer att
genomföra ytterligare satsningar
på det militära försvaret. Den
militära budgeten har sedan 2012
brutit en tioårig svagt nedåtgående
trend. 2014 ökade budgeten med
3,5 procent och 2015 uppgår de
militära utgifterna till c:a 42 miljarder USD.
Det är framförallt Kinas kontinuerliga militära upprustning och landets territoriella anspråk mot Japan
som har motiverat höjningarna.
Således förstärker Japan den tredje

konstanten, den militära dimensionen. Därmed blir frågan om en
eventuell revidering av artikel 9
aktuell, något som stärks av en
uttalad politisk vilja av premiärminister Abe. Satsningarna antyder
dessutom att Japan inte enbart
förlitar sig på amerikansk vilja att
garantera Japans säkerhet i allmänhet och japanskt territorium i
synnerhet.
Sammantaget innebär detta att
Japan utvecklar en militär kapacitet för att genomföra begränsade
offensiva företag, avseende förmågan att återta en ockuperad ö/
ögrupp, inom ramen för en defensiv militär operation med tyngdpunkt på kvalificerade luft- och
sjöstridskrafter.
Johan Elg är doktorand i krigsvetenskap vid King’s College
London och Försvarshögskolan.
johan.elg@fhs.se

Återta territorium
För att återta mindre
öar som erövrats av en
motståndare organiseras en amfibiestridsgrupp. Kärnan i denna
utgörs av det befintliga
”Västra arméns infanteriregemente” (WAIR), en
bataljonsstridsgrupp
direkt underställd den
Västra armén, vars ansvarsområde omfattar
Kyushu och Okinawa.
Vidare inleds anskaffning av amfibiebandvagnar av typen AAV-7
samt helikopterflygplans hybriden V-22.
Dessa ska ingå i en ny
amfibisk snabbinsatsbrigad som är under
President Barack Obama och premiärminister Shinzo Abe fördjupar ett allt viktigare säkerhetsuppbyggnad. Till detta
samarbete. Foto: Pete Souza, The White House from Washington, DC.
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EU:s huvudvärk
över tynande
försvarsindustri
Medlemsländerna styrs i högre grad av starka nationella intressen än de som är EU-gemensamma. En europeisk försvarsmarknad präglad av konkurrens är dock
avgörande för att de bästa försvarsföretagen ska bli
starka på en allt hårdare global marknad. Europas
starka ställning på det militärtekniska området kommer
annars att eroderas, skriver Pål Jonsson.
Den 25-26 juni träffas EU:s statsoch regeringschefer för att diskutera den gemensamma säkerhetsoch försvarspolitiken (GSFP)
inklusive försvarsindustrifrågorna.
Tanken är att de ska följa upp
Europeiska rådets möte från
december 2013 som bl a sjösatte ett
antal projekt för att stärka militär
kapacitetsutveckling och försvarsindustriell kompetensbas.
Om behovsbilden styrde borde det
bli en diger agenda för stats- och
regeringscheferna. De säkerhetspolitiska utmaningarna i unionens
södra och östra grannskap har
aldrig varit större än nu. Vidare
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saknar EU:s medlemsländer alltjämt viktiga militära förmågor för
mer kvalificerade krishanteringsinsatser så som lufttankningsförmåga, underrättelseresurser och
precisionsbekämpningsförmåga.
Detta trots att länderna gemensamt lägger 185 miljarder euro på
försvaret och på papperet disponerar 1.6 miljoner soldater.
Den försvarsindustriella basen
i Europa, som till stora delar är
förutsättningsskapande för den
militära kapacitetsutvecklingen,
dras även den med djupa strukturella problem.

Stats- och regeringscheferna
kommer sannolikt att besluta att
unionen behöver en ny säkerhetsstrategi. Den nuvarande, som
skrevs 2003, hävdar att EU aldrig
har varit så säkert, ekonomiskt välmående och så fritt som det är idag.
De kommer även att följa upp ett
antal initiativ för att stärka tillgången till bl a lufttankningsförmåga, obemannade farkoster,
cyberförmåga och satellitkommunikation.
EU:s oförmåga
På det försvarsindustriella området
möts stats- och regeringscheferna
av en relativt tunn agenda. En
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Dimensionerande vapensystem som
stridsvagnar bör vara föremål för
gemensam europeisk utveckling och
anskaffning. Foto: Lennart
Andersson, Försvarsmakten.

politiskt bindande uppgörelse om
försörjningstrygghet vid försvarsupphandlingar mellan EU:s medlemsländer och vissa satsningar på
forskning och utvecklingsprogram
kommer sannolikt att vara huvudnummer. Dessa initiativ är lovvärda
även om de endast marginellt
kommer att tackla de utmaningar
som Europa står inför.
Ökad internationell konkurrens från
nya icke-europeiska aktörer, nedskärningar i försvarsbudgetar, fallande satsningar på militär forskning
och utveckling samt avsaknad av
nya program, är några av dessa utmaningar. Många av problemen är
långt ifrån nya men åtstramningspolitiken i kölvattnet av den ekonomiska krisen har satt dem i fokus.
Varför denna oförmåga från EU:s
sida att hantera problemen? Skälet
är att detta är ett område där det
är medlemsländerna, snarare än
EU, som är nyckelaktörer och
deras beslut styrs i högre grad av
nationella överväganden än EUgemensamma intressen.
Nationell upphandling
Problemen med en industriell överkapacitet, fragmentering och avsaknad av konsolidering är starkt relaterad till medlemsländernas politiska
styrning och beteende som ägare
och kunder av sina nationella
industrier. Enligt EU-kommissionen
sker i genomsnitt ca 80 procent av
all upphandling av försvarsmateriel
inom EU på nationell basis.
Avsaknad av harmonisering i kravspecifikationer, oförmåga att ensa
upphandlingsprocesser, nationellt
riktade beställningar och subventioner är direkta orsaker till en del
av de strukturproblem som företagen står inför. Företagen är
därför, till stora delar, anpassade
utifrån de kundkrav och marknadsmekanismer som nu råder.

Vad behöver då göras för att
komma till rätta med problemen?
Det finns inga snabba eller enkla
lösningar och utmaningarna
kommer att bestå under förutsebar
tid. Men vissa politiska beslut kan
göra större skillnad än andra.
Vägen framåt
För det första krävs det att EU:s
medlemsländer utvecklas till bättre
beställare av system och produkter
genom att samordna kravspecifikationer och främja ökad standardisering. Målet bör vara att genomföra färre, men större upphandlingar,
med längre serier för att uppnå
skalfördelar. Detta är en bättre
och effektivare väg att gå än att
politiskt försöka styra konsolideringar av den försvarsindustriella
basen i Europa.
En sådan omställning kommer, av
överlevnadskäl från försvarsföretagen, att ske när medlemsländerna väl ändrar sitt kundbeteende.
För det andra bör det noteras att
grundläggande lagstiftning baserat
på marknadsekonomiska principer,
i allt väsentligt, redan finns genom
implementeringen av Kommissionens försvarsupphandlingsdirektiv i
nationella lagstiftningar. Den slår
fast att större försvarsupphandlingar
ska konkurrensutsättas under
förutsättning att medlemsländerna
inte kan åberopa artikel 346 i
Lissabonfördrag.
Vad som behövs är inte mer lagstiftning utan ett mycket starkare
och effektivare övervakningssystem
från EU-kommissionen i syfte att
säkerställa att denna lagstiftning
faktiskt tillämpas inom hela EU
och EES-området. Vidare bör
förutsättningarna för att använda
artikel 346 som ett undantag
stävjas i syfte att undvika förtäckt
protektionism.

För det tredje krävs inom EU en
starkare harmonisering av exportkontrollreglerna till tredje land.
Exporten utanför unionens gränser
har blivit allt viktigare för försvarsföretagen som ett sätt att hantera
den fallande efterfrågan på hemmamarknaden. Men om EU ska lyckas
med att upprätta en gemensam
försvarsmarknad inom unionens
gränser måste spelreglerna för
exporten utanför gränserna jämställas. Annars försvåras förutsättningarna för nya utvecklingsprojekt mellan medlemsländerna
och det skapas snedvridna konkurrensförhållanden.
Nödvändig process
Ökad konkurrensutsättning inom
EU på försvarsmarknaden kommer
att vara smärtsam och det kommer
att finnas vinnare och förlorare på
den industriella sidan. Men om
EU:s medlemsländer inte antar den
utmaningen kommer situationen
att bli värre då de mest konkurrenskraftiga försvarsföretagen inom
Europa inte kommer att kunna
växa sig starka nog för att klara en
allt hårdare global marknad med
allt fler aktörer.
Den starka ställning på det militärtekniska området som Europa
haft riskerar att sakta eroderas
och militärtekniska innovationer
som skapar strategiska fördelar på
slagfältet och säkerhetspolitiskt
inflytande vid förhandlingsbordet
kommer då att skapas i andra delar
av världen. Detta faktum borde
vara fokus hos EU:s stats- och
regeringschefer när de träffas på
Europeiska rådet i juni.
Pål Jonson är kommunikationsdirektör vid Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).
pal.jonson@soff.se
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Putins besked:

Det värsta
är över

v

Efter fjolårets imperiefrossa handlar Putins budskap
nu om återgång till ett normaltillstånd. Men det är ett
nytt normaltillstånd. Det mesta tyder på att man inte
planerar nya militära offensiver, utan nöjer sig med den
pyrande konflikten i östra Ukraina. Förhållandet mellan
Ryssland och väst är ändå förstört för lång tid, skriver
Kalle Kniivilä.
Det är lätt att göra sig löjlig över
Vladimir Putins årliga direktsända
telefonväkteri, där landsfadern
denna gång den 16 april fick en
hel miljon frågor att välja emellan.
"Borde ni inte låta klona er, herr
president, för det finns ju ingen
annan som kan få pli på byråkraterna?" undrade någon.
En kvinna berättade att hennes väninna väldigt gärna ville få en hund i
födelsedagspresent, men väninnans
man Boris, en yrkesmilitär, vägrade.
Fast om överbefälhavaren Putin
säger ett ord så kan ju inte en militär sätta sig emot? Nej, Putin
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tänker inte låta klona sig, på den
punkten var han bestämd. Hunden
var en besvärligare fråga. Att ge
order är inte rätt sätt, menade
presidenten.
– Då skulle Boris ha goda grunder
att säga: "Hör du, se till ditt eget
hus först", förklarade Vladimir
Putin. Men om frun säger till Boris
att hon klarar sig utan hund, att
hon gör som mannen vill, då får
hon nog minst en hund, kanske till
och med en elefant, speciellt om
hon säger detta vid rätt tillfälle och
på rätt ställe, resonerade Putin i
programmet som direktsändes i tre

Den ryske presidentens
maktfullkomlighet
tilltar. Foto: Dimitrije
Ostojic, dicus63, iStock.

nationella tv-kanaler och sågs av
över åtta miljoner ryssar.
Välregisserad show
Putin fick också en fråga om han
inte borde bada rysk bastu med
andra världsledare i stället för att
ha rundabordssamtal. Som svar
berättade Putin hur hans bastu en
gång fattade eld när han badade
med Tysklands tidigare förbundskansler Gerhard Schröder.
I ett auktoritärt samhälle är den
store ledarens telefonväkteri inte
bara underhållning på hög nivå.
När yttrandefrihet och politisk

återkoppling saknas är heta linjen
ett viktigt instrument när landets
högsta ledning vill få en uppfattning om stämningarna i landet och
vilka problem som kräver deras
omedelbara uppmärksamhet.
Det direktsända tv-programmet
är en helt och hållet regisserad
föreställning, men inför sändningen
har en stor stab av medarbetare
gått igenom materialet. Syftet är
inte bara att samla information,
utan också att skapa intrycket att
presidenten verkligen bryr sig om
vanliga människors bekymmer och
gör sitt bästa för att avhjälpa dem.
För att behålla någon sorts verklighetsförankring måste sammansättningen av de en miljon frågorna på
något sätt tillåtas påverka programmets inriktning.
Därför är det intressant att jämföra
Putins telefonväkteri i år med sändningen i april förra året, en månad
efter annekteringen av Krimhalvön.
Den gången inleddes programmet
med information om att tusentals
människor hade ringt med det enda
budskapet att de ville tacka Vladimir
Putin för Krims återförening med
fosterlandet. Hela programmet
präglades av den patriotiska hysteri
som då rådde i Ryssland.
Höjdpunkten var de direktsända
inslagen från Krim.
Allvarstoner
I år handlade den första halvtimmen
i stället helt och hållet om landets
ekonomi. Det tog en hel timme
innan något utrikespolitiskt ämne
nämndes, och Rysslands stora stolthet, Krim, togs upp först efter 3
timmar och 40 minuter, då det bara
var en kvart kvar av programmet.
Prioriteringen är rimligtvis en följd
av att den patriotiska yran avtagit
något och att många nu på allvar
oroas av den svaga ryska ekonomin
vars problem de kan märka direkt i
sina plånböcker.

Det allmänna budskapet från Putin
var att det värsta är över, att allt
snart återigen blir bättre, och att
presidenten själv gör allt för att vanligt folk inte ska drabbas för hårt.

konflikten i östra Ukraina. Förhållandet mellan Ryssland och
väst är ändå förstört för en lång tid
framöver.

För några månader sedan verkade
den ryska ekonomin vara på väg
mot en total kollaps. Rubelkursen
störtdök i kapp med världsmarknadspriset på olja, Rysslands viktigaste
exportprodukt. Men nu verkar oljepriset ha stabiliserat sig, visserligen
på en relativt låg nivå, och rubeln
har återhämtat sig en bra bit.

Enligt den ryska, något svårbegripliga logiken var det Väst som
agerade aggressivt i Ukraina. Den
upptrappade statliga propagandan
om den fientliga omringningen av
Ryssland i kombination med den
något stabilare ekonomin hjälper
då att upprätthålla stödet för presidenten – samtidigt som hårdare
repressiva åtgärder håller den
splittrade oppositionen i schack.

”

Enligt den ryska
logiken var det väst
som agerade
aggressivt i Ukraina.
En av frågeställarna var den före
detta finansministern Aleksej
Kudrin som talade om nödvändigheten av ekonomiska reformer.
Vladimir Putin använde tillfället
för att förklara att det förutom
hjärna även behövs hjärta när den
ekonomiska politiken utformas,
och att man måste ta hänsyn till
hur vanligt folk påverkas av sparåtgärder. Gör man inte det så förlorar makthavarna folkets förtroende,
precis som hände på 1990-talet,
tillade han.
Därmed lyckades Putin återigen utmåla sig som den gode landsfadern
som försvarar vanligt folk mot de
elaka ekonomerna och byråkraterna
– och samtidigt än en gång påminna
om 1990-talets kaos som han räddade landet ifrån.
Efter förra årets imperiefrossa
handlar budskapet nu om någon
sorts återgång till ett normaltillstånd.
Men det är ett nytt normaltillstånd.
Det mesta tyder visserligen på att
man för tillfället inte planerar
några nya stora militära offensiver,
utan kan nöja sig med den pyrande

Fånge i eget hus

Om det relativt låga oljepriset består är det därför troligt att vi åtminstone fram till presidentvalet
2018 har att göra med ett stagnerande, isolerat Ryssland som använder en mycket stor del av sin
budget till försvarsutgifter. Det
finns helt enkelt inget realistiskt
alternativ till det hierarkiska system
som Vladimir Putin byggt upp
under sina 15 år vid makten. I stället
för att protestera tystnar eller emigrerar de missnöjda.
Även presidenten själv är fånge i den
ordning han skapat. Systemet bygger
på att lojalitet köps för pengar. Att
rucka på det skulle leda till att hela
korthuset rasade, på samma sätt
som när Michail Gorbatjov på
1980-talet försökte reformera
sovjetsystemet. En sådan katastrof
skulle inte gagna någon i Rysslands
nu styrande elit, som därför sitter
stilla i båten.
Men om pengarna tar slut kan
lojaliteten också göra det.
Kalle Kniivilä är journalist på
Sydsvenska Dagbladet, författare
till böckerna Putins folk (2014) och
Krim tillhör oss (2015).
kalle.kniivila@sydsvenskan.se
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Ukraina, ett land i brand.
Foto: Vadven, iStock.

Kriget är ett
vaccin mot
Ryssland
Ett kvartssekel efter Sovjetunionens upplösning har
ukrainarna tvingats betala med blod för sin frihet. Och
de har förstått att Ukrainas oberoende är ett oberoende
från Ryssland, skriver Adam Eberhardt.

Allt pekar på att det blir lättare
för Vladimir Putin att destabilisera
Ukraina än att utnyttja landets
interna kaos för politisk vinning.
Detta bekräftas för övrigt av kriget
som redan pågått i över ett år.
Kreml har ett militärt, politiskt och
ekonomiskt övertag och har haft
ett stort antal taktiska framgångar,
men dessa har inte varit gratis,
och de har inte resulterat i någon
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strategisk seger i form av att göra
Ukraina till en lydstat.

tjänsten obefintlig, i synnerhet i
landets östra delar.

Det är ingen tillfällighet att förra
vårens försök att framkalla ett proryskt uppror i Odessa och Charkiv
blev ett fiasko trots att den ukrainska
statens strukturer befann sig i
oreda efter den framgångsrika
revolutionen i Kiev, de nya makthavarnas legitimitet var omstridd,
och deras kontroll över säkerhets-

När kraftmätningen blev ett faktum
i Charkiv lyckades de lokala Putinanhängarna, med stöd av ”politiska
turister” som vid den tiden obehindrat kunde resa dit från Ryssland,
inte kuva de proukrainska grupperingarna, och den lokala nomenklaturan visade sig vara betydligt
mer pragmatisk och ta större hän-
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syn till Kiev i sina beräkningar än
till makthavarna i Donbass.
Putins misslyckande
Det är inte ett tecken på Putins
goda vilja, utan ett vittnesbörd
om hans svaghet, att det inte skett
några proryska aktioner sedan den
”ryska vårens” misslyckande i fjol,
inte ens i de Kievkontrollerade
områdena närmast fronten.
Att Ryssland skulle gå till öppet
anfall med reguljära styrkor är
möjligt, givet tillräckligt stor desperation. Men detta skulle radikalt öka
Kremls kostnad för det ukrainska
fälttåget och skulle innebära en
enorm grad av oförutsägbarhet,
och därmed öka riskerna för Putin.
Om den militära operationen
vidgades till områden utanför
Donbass – oavsett om det skedde
genom ”hybridscenariot” eller
genom öppen rysk aggression –
skulle det först och främst innebära
att ukrainarna blev alltmer fientligt
stämda.
Det är en faktor som inte alltid
beaktas, men är strategiskt grundläggande. Gårdagens ukrainska
hat mot Putin blir i dag till hat
mot Ryssland, och i morgon också
mot ryssarna. På kort sikt skulle
det innebära att ukrainarna fick
en ny impuls att sluta upp kring
sina makthavare. Därmed skulle
Ukraina stärkas i stället för att
försvagas.
Frusen konflikt
Med stor säkerhet kommer denna
konflikt inte att ha någon segrare.
Om Vladimir Putin fortsätter med
sin politik kommer han antagligen
att lyckas med att förgifta politik
och samhällsliv i Ukraina och för
en tid hejda de ukrainska drömmarna om en reparerad stat. Kanske
lyckas han störta det i kaos och
”kosackvälde”, och får Väst att
lova att inte utvidga Nato och EU
österut.

Kriget kommer alltså att stå
Ukraina dyrt. Men Ryssland
kommer att få betala ett desto mer
formidabelt pris för konflikten
som pågår nu. Inte bara i form av
politiska konsekvenser – att landet
sluts mot omvärlden, att man överger moderniseringen av landet och
ekonomin, hur ytlig den än varit,
och att man sjunker ner i hård
autokrati.
Ryssland är dömt till nederlag i
kriget om Ukraina. Och ju mer
aggressivt Putins handlande blir
under de närmaste månaderna,
desto högre blir priset han får
betala, och desto beständigare blir
konsekvenserna.

”

Ryssland är dömt till
nederlag i kriget om
Ukraina.

För varje dag som kriget fortgår
lär sig den ukrainska ekonomin att
leva utan rysk gas, utan full tillgång
till den ryska marknaden, utan
samarbetsrelationer som existerat
i årtionden, och utan de ryska lån
som var tänkta att gradvis göra
president Janukovytj till Rysslands
nickedocka.
För varje dag av krig djupnar också
sprickan mellan de två folken.
Ukrainarnas fientliga känslor
gentemot ryssarna växer. Samma
sak gäller i motsatt riktning, till
följd av Kremls propaganda. Det är
inte ovanligt med berättelser om
ukrainare som bryter kontakten
med ibland mycket nära släktingar
i Ryssland, som i telefonsamtal
upprepat de ryska mediernas teser
om fasciststyret vid Dnjepr.

havare på ett årtionde (av en ren
händelse mot samma person bägge
gånger) vaccinerade ukrainarna
mot autokratiska tendenser. Nationen är medveten om sin styrka,
och varje potentiell ny Janukovytj
är medveten om sin svaghet.
På samma sätt har konflikten med
Ryssland – som hittills krävt över
6 000 dödsoffer, som för Ukraina
inneburit förlusten av Krim och
Donbass, och som snart säkerligen
också kommer att krossa drömmen
om en reparerad stat – blivit ett
vaccin mot den russofila idén.
Om Putin inte överger sin hittillsvarande politik, vilket troligen
skulle strida mot hans natur,
kommer ”brödrafolken” att fortsätta närma sig en permanent
skilsmässa, och bildandet av den
ukrainska politiska nationen att
skyndas på, även i landets östra
och södra delar, som hittills förhållit sig likgiltiga till detta.
Sammanfattningsvis kan det gångna
året ha varit det hårdaste slaget
någonsin mot det ryska inflytandet
i Ukraina, ett inflytande som
byggts upp ända sedan unionen i
Perejaslavl för 360 år sedan. Ett
kvartssekel efter Sovjetunionens
upplösning har ukrainarna tvingats
betala med blod för sin frihet. Och
de har förstått att Ukrainas oberoende är ett oberoende från
Ryssland.
Adam Eberhardt är doktor i
statsvetenskap och vice direktör
för Centre for Eastern Studies i
Warszawa.
Adam.Eberhardt@osw.waw.pl

Ett självständighetskrig
Majdanupproret, ”värdighetens
revolution”, det andra massupproret mot degenererade makt-
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med ett personligt engagemang för
de baltiska staternas pinfärska frihet
– lämnat över till Göran Persson; så
till den grad att det alliansfria
Sverige såg det som en huvuduppgift att hjälpa de baltiska staterna in i Nato.
Åttiotalet i repris
Tredje världen fick sitt bistånd som
förut, men kändes ändå långt borta,
med undantag för den svenska
närvaron i Afghanistan.

Sveriges rykte som pålitlig
handelspartner till Saudiarabien har skadats.
Foto: OJO_Images, iStock.

Den moraliska
stormakten
ges nu i s-repris
Med Löfven och Wallström har utrikespolitiken återigen
fokus på FN och tredje världen. Saudiaffären är en påminnelse om komplikationerna, skriver Ann-Sofie Dahl.
Det var med en känsla av
utrikespolitisk déjà vu som det nya
året inleddes.
Från närapå en dag till en annan
verkade den moraliska stormaktspolitik som en gång i tiden burit
Olof Palmes signum ha återuppstått.
Och, som Saudikrisen visade, med
samma komplikationer och dubbelhet som den gången kännetecknat
svensk politik i fjärran land.
Närområdesfokus
I nästan 25 år dessförinnan hade
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den svenska politiken legat stabilt
förankrad i närområdet, om än med
reducerad kraft efter flera omgångar
med nedrustning av landets militära förmåga. Där hade Carl Bildt
placerat den ganska omedelbart
efter sin ankomst till Rosenbad
1991, när den nya moderatledda
utrikespolitiken i enlighet med
tidens anda och ideologiska
preferenser dirigerades bort från
ett mångårigt fokus i tredje världen.
I Östersjöregionen blev den sedan
kvar, även efter det att Carl Bildt –

Med Löfvèn och Wallström har
det emellertid skett en snabb
förflyttning tillbaka till 1980-talets
prioriteringar. Tillbaka till FN som
navet i svensk politik och till länder
i långt-bort-i-stan som Sveriges
närmsta vänner; ett bastant block
som Löfvenregeringen hoppas ska
kunna leverera rösterna till den
hett eftertraktade platsen i säkerhetsrådet.
Men liksom under Palmeåren kolliderade den moraliska stormaktens
vidsträckta ambitioner med
verkligheten. Denna gång i form av
ett militärt avtal – ingånget av en
tidigare socialdemokratisk regering
– med en hänsynslös arabdiktatur
som föga uppskattade den svenska
retoriken.
Näringslivet kom i kläm, det
svenska ryktet som pålitlig handelspartner likaså, och den förre försvarsministern och talmannen
Björn von Sydow sändes ut för att
reparera skadan och förhindra en
svensk variant av den danska
Muhammedkrisen.
Sedan dess har det varit påtagligt
tyst om svensk utrikespolitik. Men
i miljöpartiet verkar man vara glad
och belåten. 			
Ann-Sofie Dahl är docent i
internationell politik och Senior
Research Fellow vid Center for
Militære Studier i Köpenhamn.
ann-sofie.dahl@mail.dk

är väl utnyttjat.
– Vi sitter tätt och har med oss
granatgevär, kulsprutor och pansarskott, säger Adam.
Är det kallt i vagnen på vintern?
– Vi har dieselvärmare, helt ok,
säger Adam.
Adam och Sofia är heltidsanställda.
Före sommaren ”muckade” de tidvis anställda soldaterna på plutonen.
Då var det en större övning på
Revingehed tillsammans med
enheter från P7 och K3. Danska
förband var med också.
Sofia Grawé och
Adam Björkman
gillar soldatlivet.
Foto: Per Lunqe.

En kaffe med
två svenska
soldater
Så här ser soldatvardagen i den svenska Försvarsmakten
ut 2015, skriver Per Lunqe.
Hur är det att vara anställd som
soldat? Hur ser vardagen ut och
vad driver individen framåt?
Sergeanterna Adam Björkman och
Sofia Grawé berättar.
Det är fredag, arbetsveckans sista
dag. Från Enköping och Ledningsregementet kommer Adam och Sofia
till ett café på Stockholms Centralstation. De får svart kaffe och Latte.
Vad gör ni en vanlig vardag? Jo.
Uppställning 07:30 och morgonträning. 07:40, plutonchefen Jan
Almgård tar emot. De går igenom
dagen. Senaste veckorna har det
varit befattningsutbildning, kulspruta

90, granatgevär och pansarskott.
Och det är vardag på Närskyddsplutonen, 111. Kompaniet på den 11.
Ledningsplatsbataljonen som sorterar under Ledningsregementet.
Mycket vård
Sofia är vagnchef på ett stridsfordon
90, Adam skyttegruppchef. Det
blir ganska mycket vård av vagnen.
Olja ska bytas. Veckan som gått har
en av stolarna bytts.
Vagnen ska liksom soldaterna vara
ren och hel. Bredvid sig har Sofia
en förare och en skytt. Bak sitter
Adam med sin grupp och utrymmet

Vad är bäst med soldatlivet?
– Det är kamratskapen. Jag ser fram
emot att gå till jobbet. Jag jobbar
med mina kompisar. Jag utvecklas
personligen, som när jag var med
och utbildade en pluton i grundläggande militära färdigheter. Där
pratade jag inför en stor grupp,
säger Adam.
Dagar när det tar emot? I alla yrken
finns väl mindre roliga arbetsuppgifter?
– Ett visst moment kan dra ut på
tiden. En mutter har fastnat. Den
skulle ta fem minuter att lossa och
det blir en timme, säger Sofia.
Feedback
När vi träffas på caféet pågår samtidigt i Enköping något nytt på Adams
och Sofias pluton. Vaktstyrkan på
regementet skolas in för att vara med
och bilda en ny närskyddspluton.
– Roligt att få nya kollegor, säger
Adam.
Feedback efter övning?
– Vi utvärderar när vi kommer
hem efter övningar. Då pratar vi
om hur det gick, säger Sofia.
Det är att vara soldat 2015.
Per Lunqe är frilansjournalist.
per.lunqe@live.se
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Foto: Kim Svensson, Försvarsmakten.

Frivilliga gör
samhället säkrare
De frivilliga försvarsorganisationerna gör insatser i
kris, utbildar för krig och ökar folkförankringen,
skriver Bengt Sandström.

Styrkan av att nästan 400 000
kvinnor och män är medlemmar i
en frivillig försvarsorganisation kan
inte överskattas. År av anslagsminskningar och personalreduceringar
har lett till att myndigheternas
resurser aldrig kommer att räcka
till vid svåra påfrestningar. I den
nyligen gjorda försvarsöverenskommelsen poängteras därför
vikten av frivilliga för att tillhandahålla nödvändiga förmågor och
kompetenser.
Risksamhället
Stormen Gudrun och skogsbranden
i Västmanland orsakade stor
förödelse. Följderna av klimatförändringar och en ökad sårbarhet
i samhället leder till fler allvarliga
händelser. Vid katastrofer utgör
frivilliga ett avgörande tillskott.
Men det är en resurs som behöver
planeras, övas och användas.
Vår långa fred har påverkat oss på
många sätt, inte minst i synen på
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försvaret. Avsaknaden av en personlig historia om krigets farsor ger
en minskad förståelse och intresse
för totalförsvaret.
Risken för ett väpnat angrepp
riktat enbart mot Sverige är osannolik. Förståelsen för konflikter, likt
den pågående rysk-ukrainska, i
vilken Ryssland använder en mix
av diplomatiska utspel, desinformation och militära maktmedel, är
väsentlig för insikten om ett samhälles motståndskraft. Denna kunskap om försvars- och säkerhetspolitik är en viktig del av den frivilliga försvarsverksamheten
tillsammans med frivilligorganisationernas förberedelser och stöd till
samhället vid svåra påfrestningar.
Engagemanget avgörande
Frivilligverksamheten är omfattande. Enbart Försvarsutbildarna
genomförde under förra året
utbildningar för 6 800 frivilliga
under drygt 46 000 dagar, oräknat

alla lärare och funktionärer. Utbildningarna täcker totalförsvarets
behov och beställs genom ansvariga
myndigheter, främst Försvarsmakten
och MSB. Därutöver bekostade Försvarsutbildarna med egna medel
verksamheter för 6 miljoner kronor.
Engagemanget i frivilligrörelsen är
det viktigaste. Våra medlemmar
får, förutom direkta kunskaper och
färdigheter, en ökad medvetenhet
och förståelse för vilka konsekvenser en kris kan ge upphov till
och hur de ska hanteras. Det ger
en bred folklig förankring och ett
säkrare samhälle.
För övrigt anser jag att totalförsvaret är för viktigt för att enbart
överlåtas till myndighetsutövning.
Bengt Sandström är generalsekreterare i Svenska Försvarsutbildningsförbundet.
bengts@forsvarsutbildarna.se
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Strategiska
råvaror i en
hårdare värld
Olja, gas och livsmedel står i fokus för en ökande global
och konfliktskapande konkurrens om råvaror. Skulle
någon av dessa konflikter utvecklas till en väpnad
konflikt stiger kraven i hela världen på försörjningsberedskap. Det gäller också för Sverige som nu saknar
beredskapsåtgärder, skriver Ingolf Kiesow.

Livsmedel, bränsle och metaller
är de vanligaste råvaror som benämns strategiska. De har genom
historien haft avgörande betydelse
för samhällsutvecklingen, men
också för möjligheten att föra krig.
När Tyskland 1943 började tillämpa
en total krigsstrategi ansågs också
Sverige behöva hushålla med de
strategiska resurserna. Tillverkare,
importörer och producenter av
strategiska råvaror lades under
statlig kontroll av en beredskapsmyndighet. Ett antal beredskapsoch förfogandelagar infördes.
Efter kalla kriget upplöstes Överstyrelsen för Civil Beredskap (ÖCB). Motsvarande utveckling har skett i nästan
hela vår omvärld i takt med att
globalisering och frihandel börjat
dominera världshandeln, men detta
har inte varit utan problem. Under
de första åren av det nya milleniet
rådde en rekordhög tillväxttakt i
världsekonomin, särskilt i de asiatiska jätteländerna Kina och Indien.

Det gjorde att ett antal råvaror blev
föremål för en hårdnande konkurrens med ofta osnygga metoder och
skadeverkningar på andra länder.

”

Utan transporter
skulle vi få återgå till
naturahushållning.
Oljeberoendet

Kina utestängde Japan under en
period från tillgång till de så kallade
sällsynta jordmetallerna (REE),
som bara Kina hade överskott av.
Dessa är viktiga för både militär
och civil produktion, och det föranledde mycket diskussion och
tankar på strategisk planering av
råvarutillförsel i fredstid. EU lade
2008 fram en utredning och uppmanade medlemsländerna att göra
en bättre planering.

I vårt land fick Sveriges geologiska
undersökning (SGU) i uppdrag att
lägga fram ett förslag, men under
den lågkonjunktur som följde är
det inte aktuellt att införa ens övervakning av råvaruhanteringen på
hemmaplan. De flesta stora stater
har också avstått från beredskapsåtgärder.
Ett undantag är bränsle. Tre skäl
ligger bakom detta;
– Vi har kommit fram till ett läge
då den billiga oljan snart har ”tagit
slut” och både naturgas och råolja
måste tas fram med dyrare metoder,
såsom fracking, utvinning i oljesand och tjärsand samt under
haven.
– Diskussionerna om klimatfrågan
i FN-regi har belyst de fossila
bränslenas nyckelroll i den globala
uppvärmningen. Alla länder måste
minska sin förbränning av fossila
bränslen, men de så kallade BRICSländerna (Brasilien, Ryssland,
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Flödet av olja bygger helt på säkra sjötransporter. Foto: U.S. Navy Photo by Nathan Schaeffer.

Indien, Kina och Sydafrika) vill inte
ta en lika stor andel av detta ansvar
som i-länderna i väst.
– Konflikten om Ukraina har belyst
hur beroende Europa är av tillförsel
av naturgas från Ryssland (som
dock minskar) och hur beroende
Rysslands ekonomi är av export-

inkomsterna från olja och gas till
Europa.
Ett stort problem är att det ännu
inte finns något acceptabelt alternativ till olja för framdrivning av
fordon och flygplan. Det finns nämligen inte något annat ämne med
så stort energiinnehåll per trans-

porterad mängd som oljeprodukter
och som inte kostar astronomiska
summor. Utan transporter skulle vi
få återgå till naturahushållning.
Varje land måste säkra försörjningen
med råolja för att tillgodose både
det civila samhällets behov av drivmedel i fredstid och för militära
transporter i händelse av en konflikt.
I USA har man infört nya former av
teknik, främst så kallad fracking,
som har inneburit att tidigare
obrukbara oljefält kunnat användas
för kommersiell produktion. Det
medförde förhoppningar om att
USA skulle bli självförsörjande med
olja och därmed mindre engagerat
i Mellanöstern. Kraftiga prisfall på
oljan har dock lagt hinder i vägen.
Planera för fred och krig
I EU diskuteras hur den gemensamma energipolitiken ska förstärkas i rådande geopolitiska läge.
Ett problem är att hantering av
energiförsörjningen i väpnade konflikter med andra länder inte får
göras gemensam, då försvarspolitiken inte skall vara gemensam.

Odlingsbar mark är redan en strategisk resurs. Foto: Cameron Strathdee, iStock.
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Tecknen är många på att konkurrens
om råvaror kommer att ske på
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Prisfall på oljan påverkar utvinningen av oljeskiffer och därmed USA:s självförsörjningsgrad negativt.
Foto: Dariusz Kuzminski, nightman1965, iStock.

hårdare villkor och att denna utveckling redan nu är på väg att ta
ny fart. Indien och Kina tävlar om
att köpa oljefält i Centralasien,
Latinamerika och Afrika. Japan
köper fiskerättigheter i u-länder,
och Kina köper jordbruksmark i
Afrika för att föda en växande
befolkning. Ett kinesiskt bolag
bygger en kanal genom socialistlandet Nicaragua bl a för att inte
vara beroende av (den USA-

dominerade) Panamakanalen för
oljeimport från Sydamerika.

roll i alla dessa konflikter, försörjning med livsmedel likaså.

Världsekonomin kommer förhoppningsvis snart igång igen, men då
sker det i en situation då Afrika och
Mellanöstern härjas av etniska och
religiösa konflikter. USA och EU
står emot Ryssland i konflikten i
Ukraina. USA och Kinas grannländer står mot Kina i både det
Östkinesiska havet och Sydkinesiska
sjön. Olja och gas spelar en viktig

Skulle någon av dessa utvecklas till
en väpnad konflikt stiger kraven
i hela världen på försörjningsberedskap – också för Sverige och
särskilt avseende olja.
Ingolf Kiesow är ambassadör.
ingolfkiesow@gmail.com

Välkomna att söka bidrag för åtgärder som bidrar till
stärkandet av Sveriges försvar och fredsbevarande åtgärder.
Berättigade att söka är frivilliga försvarsorganisationer och organisationer som verkar för stöd
till samhälle och individer. Ansökningar till Källvikenstiftelsen kan göras under två perioder per år:
1 april – 1 september och 1 oktober – 1 mars.
För ansökningsformulär och mer information, se hemsidan.
Källvikenstiftelsen • Pionjärvägen 6 • 451 34 Uddevalla • info@kallvikenstiftelsen.se • www.kallvikenstiftelsen.se
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Ord i tiden

Det låter som
mer pyspunka
D

et satt långt inne, men till slut blev det en uppgörelse om försvaret mellan den rödgröna
regeringen och M, C och KD. Vänstern var inte
med. FP klev av förhandlingarna med motiveringen för
lite och för sent. Så vad ska man säga? Till exempel att
det är svårt att avgöra vem som har det svåraste jobbet:
Är det förvarsminister Peter Hultqvist eller ÖB Sverker
Göranson?
Hultqvist har i kraft av kunskap och engagemang visat
att S-märkt försvarspolitik inte längre stavas nedrustning. Hans öde är att vara minister i ett delat parti, som
dessutom delar regeringsmakten med ett grönt parti
som i grunden är pacifistiskt (och med V som stödparti).
Med sig till förhandlingarna fick Hultqvist bud på en
höjning på 6,2 miljarder kronor över fem år. Det är inte
någon dålig gissning att Hultqvist inom sig var själaglad
över att det i stället blev drygt 10 miljarder, som var moderaternas bud. I opposition har försvarsviljan vaknat.
Att det blev en höjning är ett välkommet trendbrott. I
relation till BNP minskar dock försvarets andel ner mot
1 procent.
Sverker Göranson är säkerligen också glad över att
finansminister Magdalena Anderssons – enligt egen
uppfattning ”välavvägda” – bud kördes över i förhandlingarna. ÖB:s problem är dock att försvarsekonomin
trots detta blir en fortsatt rysare när enveckasförsvaret

ska bli verklighet. Signalvärdet blir därefter. Låter väl
mycket som fortsatt pyspunka.
Försvarsmaktens underlag för att genomföra försvarsberednings förslag var inte tio utan 18 miljarder kronor.
Det säger sig självt att det inte är möjligt att lyfta bort 8
miljarder utan att satsningar ryker (eller att man som
i fråga om det civila försvaret satsar men med befintliga resurser). ÖB beskriver konsekvenserna med orden:
”detta innebär en kvarstående risk i en orolig omvärld.”
Militära samarbeten utreddes nyligen och föredömligt
i den bertelmanska utredningen. Nu ska den göras om
men förutsättningslösheten är inte större än att den
stavas tabu. Den militära alliansfriheten, det vill säga
medlemskap i Nato, får inte prövas. Personalförsörjning ska däremot synas med öppnare ögon.
I rättvisans namn ska det väl sägas att det finns anledning till en del hurra. Sverige ska ha första prio. Gotland
ska återmilitariseras (ja, i alla fall lite grann) och bottenplattan ska tätas; det verkar klokt att medel avsätts för
att ammunition ska köpas in. Det finns en tilltro till att
försvarsförmågan kommer öka.
Problemet är att i ljuset av den snabba ryska upprustning
som skett de senaste åren och som ska fortsätta så innebär
försvarsuppgörelsen en relativ svensk förmågeminskning. 2020 kommer gapet att ha ökat. Samtidigt ökar
risken för att Putin inte är mätt och belåten efter Ukraina.
Det är krig i Europa. Det kan spridas. Baltikum kan bli
nästa Krim.
Försvarsuppgörelsen är klädd i många insiktsfulla ord,
men i praktiken är det halvtomma ord. En försvarsgrupp
med oklart mandat ska ta höjd för ett förändrat läge,
men även om beslutskraft skulle finnas tar anpassning
tid. Sverker Göranson slutar i höst. Rubriken på arbetsbeskrivningen för efterträdaren borde vara: Är du beredd att misslyckas men ändå gilla läget?
Claes Arvidsson är författare, mångårig ledarskribent och redaktör på SvD-bloggen Säkerhetsrådet.
ca@claesarvidsson.se
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Röster om
Röster
Sveriges försvar o
m
I antologin Röster om Sveriges försvar
ger fjorton politiker, forskare, journalister
och militärer sitt personliga svar på behovet
av ett försvar.
I Röster om Sveriges försvar skriver:
Wilhelm Agrell, Claes Arvidsson, Lena
Bartholdson, Robert Egnell, Gunilla Herolf,
Mattias Kristensson, Jan Nygren, Bo
Pellnäs, Stefan Ring, Sara Skyttedal,
Björn von Sydow, Jakob Westberg,
Peter Wolodarski och Jan Ångström.
Läs den på aff:s hemsida: www.aff.a.se
eller beställ ditt exemplar genom att
mejla till:

Sveriges
försvar
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