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INNOVATIONSKRAFT 
– ÖVER OCH UNDER YTAN 
Endast några få företag i världen klarar av att bygga 
komplexa system som stridsflygplan och ubåtar.  
Saab är ett av dem. Det är möjligt genom att vi gör saker 
och ting lite annorlunda. Går före. Tänker i nya banor. 
Och flyttar gränser för vad som är tekniskt och mänskligt 
möjligt – på land, till sjöss och i luften. 

Så utvecklades Gripen – det smarta flygplanet. Och så 
jobbar vi även när vi skapar nästa generations ubåtar, 

när vi gör vingbalkar till världens största passagerarplan, 
utvecklar radar- och motmedelssystem och intelligenta 
ledningssystem för civilt bruk. 

I en värld i ständig förändring bryter vi på Saab 
kontinuerligt ny mark för att utveckla innovativa och 
smarta lösningar som hjälper både människor och 
samhälle att möta dagens allt mer komplexa utmaningar 
– såväl över som under ytan.

Följ utvecklingen på saab.com
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VÅRT FÖRSVAR

Ledare

Vårt land är utifrån makt
politiska realiteter tveklöst  
att betrakta som en småstat.  

Därför är det i ett temanummer  
som handlar om småstatens för
svarsmöjligheter naturligt att 
ledaren fokuserar på Sverige. 

Säkerhetspolitiskt har också vårt 
land, efter förlusten av Finland i 
kriget mot Ryssland år 1809, varit 
inriktat på ett försiktigt agerande 
i utrikes och säkerhetspolitiken. 
Sverige lät sig inte dras in i krig på 
Danmarks sida mot Tyskland på 
1860talet och under första världs
kriget förklarade vi oss neutrala. 
Efter fredsslutet 1918 närdes stora 
förhoppningar om det mänskliga 
förnuft som skulle medföra från  
varon av framtida krig. Vi genom
förde därför en omfattande ned  
rustning 1925. Bara elva år senare,  
1936, skedde en begränsad för
stärkning av försvaret, då som svar 
på ett försämrat omvärldsläge, men 
trots dessa åtgärder var vi dåligt 
förberedda inför utbrottet av det 
andra världskriget.  

Sverige rustade upp, lyckades und
gå kriget, och hade efter 1945 ett 
förhållandevis starkt försvar. Med 
ett Europa som till delar låg i ruiner  
kunde en svensk industri som gick 
på högvarv svara för en kraftig eko
nomisk frammarsch. Sverige hade 
råd att bygga ett starkt neutralitets
försvar, något som gällde såväl det 
militära som det civila för svaret. 
Detta upprätthållande av en hög för  
svarsförmåga som ingav re spekt 
gällde fram till 70talets början,  
då en urholkning påbörjades.  

Från 1970talet kunde försvars
ekonomin, i skarp konkurrens med 
kostnaderna för social välfärd, inte 
längre bära ett totalförsvar som tro
värdigt värnade neutralitetspolitik 
och alliansfrihet. Berlinmurens fall  
1989 inledde den reduktion som blev  

fullbordad under 90talet och under  
det första decenniet av 2000talet. 

Sverige har från 1945 gått från att 
försvarspolitiskt inräknas bland de 
medelstora nationerna till dagens 
verklighet, som innebär en mycket  
tydlig småstatsprofil. Denna karak
teriseras av en starkt begränsad mil i  
tär förmåga och ett nedmonterat 
civilförsvar, som befinner sig i start - 
fasen av ett återuppbyggande som 
kan förutskickas bli lika kost som 
mödosam. 

Försvarsbeslutet år 2015 innebär, 
liksom det som fattades 1936, ett 
trendbrott. Då som nu har det poli 
tiskt möjliga åstadkommits. Även 
i andra avseenden finns likheter 
mellan de båda årtalen. 1936 var det  
Tyskland som hotade den rådande 
säkerhetsordningen. Våra åtgärder 
kom sent, var begränsade och  
svarade inte mot rådande säker
hetspolitiska behov. I dag är det  
Ryssland som har raserat den  
europeiska säkerhetsordning som 
varit gällande sedan 1989, det årtal 
som betecknar slutet på det kalla 
kriget. Också då, i likhet med vad 
som skedde efter fredssluten 1918 
och 1945, inleddes en nästintill  
euforisk tro på att fred, samarbete 
och god vilja kunde åstadkommas.  
Är de åtgärder som nu vidtas som  
ett resultat av 2015 års för svars
beslut alltför sena, alltför begräns
ade och icke svarande mot de 
säkerhetspolitiska behoven? Frågan  
känns höggradigt berättigad.

Frågans berättigande ska ses i ljuset  
av att det kalla krigets konfronta
tionslinje gick i Centraleuropa 
medan dagens dito går i Östersjö
regionen. 

Tommy Jeppsson

   

Småstaten och försvaret 

Omslagsbild: Sverige, våra friheter  
och värderingar är värt att försvara.  
Foto: BigganVi / Shutterstock.com.
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Noterat

UtbilDNiNg FöR FRAMtiDEN

VARFöR äR MOSUl Så ViKtigt?

Den amerikanska militären 
jobbar hårt på alla fronter för att  
öka sin motståndskraft mot cyber
attacker. Bland annat har den 
amerikanska flottan genomfört en 
metodisk genomlysning av poten
tiella sårbarheter i sina strids och 
styrsystem.  I en intervju med tid  
skriften Jane´s (en tidning speciali 
serad på försvarsrelaterade  
ämnen) uppger företrädare för den 
amerikanska flottan att de redan 
har kommit långt i utvecklingen 
av tekniska förändringsförslag för 
att skydda sina system mot cyber
attacker. Målsättningen är att 
utveckla en ”vägg” för att separera 
systemen från omvärlden.

I juni 2014 chockerade Daesh 
världen genom att ta Mosul, Iraks 
näst största stad. Mer än två år 
senare (i mitten av oktober 2016) 
inledde irakiska stridskrafter (med 
stöd från kurdiska Peshmerga
trupper) en offensiv för att återta 
staden. Striden om Mosul pågår 
fortfarande när detta skrivs.

Mosul var (och är?)  Daeshs över
lägset viktigaste innehav i Irak. 
Staden har Iraks största sunni
befolkning i ett land som politiskt 

Men för att kunna komplettera mili 
tärens arbete och bibehålla en hög 
amerikansk kapacitet på området 
krävs enligt samma artikel en lång
siktig plan för hur frågan om cyber
attacker ska hanteras i framtiden. 

domineras av en shiitisk 
majoritet. Daesh kan 
därför inte betraktas som 
fullt ut besegrat i Irak 
innan Mosul faller. En 
annan faktor är att stora 
delar av terrororganisa
tionens intäkter kommer 
från utpressning och be  
skattning av de människor  
som bor inom det område 
som den kontrollerar. När 
Daesh förlorar en stor 
tätort, för lorar man auto
matiskt en stor inkomst

källa. Slutligen är Mosul strategiskt 
en mycket viktig plats, med sin 
geografiska närhet till Turkiet, Iran  
och Syrien, vilket gör att dess fram 
tid är mycket intres sant. Avsak
naden av en plan för vad som 
kommer efter Daesh är uppenbar 
och vikten av att den politiska 
eliten i landet kommer samman 
är avgörande för att und vika att 
Daesh eller en liknande organisa
tion återuppstår efter Mosuls fall.

Där är övriga delar av samhällets 
arbete direkt avgörande. Arbetet 
måste inkorporeras i det civila 
utbildningssystemet och olika sam
hällsprogram så att nästa genera
tion är redo att hantera framtiden.

En fråga som det finns all 
anledning för fler länder än 
USA att fundera över. 

U S Navy satsar på skyddet 
mot cyberattacker. Foto:  U.S. 
Navy photo by Pasquale Sena.

Irakisk stridsvagn forcerar ett hinder.
Foto: Daniel L. Davis, Nationalintrests.

Den kinesiska försvarsmakten 
påbörjade under oktober månad en 
process med att frakta materiel till 
en fredsbevarande insats i Sudan. 
Materielen avgår från Tianjins hamn  
i norra Kina med destination Port 
Sudan, dit det anländer i mitten av 
november, varefter det skeppas  
vidare till Norra Darfur under 
januari 2017. Enheten består av 
140 soldater och fyra helikoptrar, 
vilka kommer att att bidra till FN:s  
pågående uppdrag i området. 
Fokus för uppdraget är att  
transportera soldater, evakuera 
människor vid nödsituationer och 
att lösa diverse logistiska utman
ingar.

Bidraget är enligt en talesman för 
den kinesiska regeringen ett bevis 
på Kinas vilja att stödja FN:s freds
bevarande insatser. 

KiNA biDRAR till 
FREDSbEVARANDE 
iNSAtSER
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Minou Sadeghpour bevakar 
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omvärlden – inom Folk och För
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minou.sadeghpour82@gmail.com

Ett åR MED DEN NAtiONEllA StRAtEgiN MOt tERRORiSM
I augusti 2016 var det exakt ett 
år sedan regeringen tog beslut om 
den svenska strategin mot terror
ism. Enligt regeringens hemsida 
har flera av de åtgärder som före-
slogs i strategin nu genomförts. 

öVNiNg gER FäRDighEt
Sverige leder under hösten ett  
projekt inom EU som syftar till att 
öva samverkan och ledning samt att  
undersöka hur olika lagstiftningar 
fungerar tillsammans. Övningen ger  
möjlighet att lära, pröva, utveckla 
och utvärdera den samlade krishan 
teringsförmågan hos ERCC  
(Emergency Response Coordination  
Centre) och övriga deltagande 
aktörer. 

Parallellt med detta har MSB på
börjat planeringen av SAMÖ F 2018  
(SAMÖ 2016 ställdes in med hän
syn till flyktingsituationen hösten 
2015) som genomförs i form av 
olika mindre delövningar på temat 
civilt försvar och är en del i en serie 
av förmågehöjande aktiviteter som 

ska genomföras 
till och med 2020.  
Övningsbehovet 
inom ramen för det 
civila försvaret är 
stort, framför allt 
för att kunna iden
tifiera samhällets 
svagheter och vad 
Sverige behöver  
arbeta mer med. I 
en rapport från FOI 
(2015) på temat civilt 
försvar konsta teras just vikten av 
att öva för att uppnå en samlad 
förmåga inom totalförsvaret och 
speciellt att genomföra övningar av 
mer pröv ande karaktär.

En av knäckfrågorna i arbetet har 
handlat om att hitta ett sätt för 
Säkerhetspolisen, Försvarsmakten 
och Försvarets radioanstalt att dela  
information med varandra för att  
på ett så effektivt sätt som möjligt 

kunna göra strategiska bedömn
ingar av terrorhotet mot Sverige 
och svenska intressen. Därför har  
regeringen förslagit att myndighet
erna genom NCTsamarbetet  
(Nat ionellt centrum för terrorhot
bedömning) ska kunna dela infor
mation elektroniskt för att kunna 
göra bedömningar på ett mer 
skyndsamt sätt. Förslaget är nu ute 
på remiss.

Att förebygga, förhindra och för
svåra terrorism är ett arbete som 
alltid måste vara aktivt.   Daesh 
har visserligen lidit nederlag i 
Syrien och Irak men är fortfarande 
en mycket farlig våldsaktör. Lägg 
därtill alla fruktansvärda terrordåd 
som denna organisation har på sitt 
samvete och världssamfundet står 
onekligen också fortsatt inför en 
mycket svår utmaning.

Promenade des Anglais morgonen efter attacken I Nice. Foto: Michel Abda,  
Wikimedia Commons. 

"i want to be unpredictable"
Republikanernas kandidat Donald Trump om framtiden.

Övning Arden MOCK – terrorbekämpning i Birmingham. 
Foto: Wikimedia commons.
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Försvarsministern om ryska påverkansoperationer 

Desinformation – 
avsändare Ryssland

Kampanjer av detta slag kan ha som syfte att påverka en stats ledning,  
befolkning eller särskilt utvalda grupper. Ett mål kan vara att undergräva 
försvarsvilja och försvarsförmåga. Sådana ambitioner kan ingå i en strategi 

för att öka den egna handlingsfriheten om det visar sig att en militär  
konflikt är nödvändig, skriver försvarsminister Peter Hultqvist. 

I det försvarspolitiska inrikt
ningsbeslutet markeras tydligt in
sikten om att Sverige idag är utsatt 
för påverkansoperationer vars  
yttersta syfte är att påverka vår 
säkerhetspolitik. Det är operationer 
som riktas mot vår handlingsfrihet 
och oberoende och kan i förläng
ningen innebära en utmaning mot 
vår suveränitet. Samma förhållande  
råder för våra grannländer. Om 
deras suveränitet undergrävs så 
påverkas även Sverige negativt.

MEtODER Och SyFtE

En påverkanskampanj/operation 
är centralt styrd och omfattar i 
regel en mängd olika metoder. Det 
handlar om politiska, diplomatiska, 
ekonomiska och militära aktiviteter 
i olika formationer syftande till att 
nå så stor effekt som möjligt. Här 
kan officiella talespersoner för-
medla vissa budskap i kombination 
med planterade nyheter. Falska  
dokument, smutskastning, hot, mil  
itära styrkedemonstrationer, fiktiva 
personer som agerar på sociala 
medier, falska dokument och  
användande av s k frontorganisa
tioner är några kända ingredienser 
i denna typ av operativt beteende. 

Kampanjer av detta slag kan ha 
som syfte att påverka en stats 

ledning, befolkning eller särskilt 
utvalda grupper. Ett mål kan vara 
att undergräva försvarsvilja och 
försvarsförmåga. Sådana ambi
tioner kan ingå i en strategi för att 
öka den egna handlingsfriheten om 
det visar sig att en militär konflikt 
är nödvändig. Men det kan också 
handla om att minimera behovet 
av egen direkt väpnad insats i en 
sådan situation. Från detta per
spektiv är det intressant att studera 
det ryska angreppet och slutliga 
annektering av Krim, där militär 
makt användes för genomföran
det av operationen, men där den 
direkta väpnade konflikten i stort 
sett uteblev. 

ViKtig KRigFöRiNgSARENA

Från  bl a detta perspektiv är det 
intressant att notera att informa
tionsarenan i 2014 års ryska mil  
itärdoktrin tydliggörs som den 
fjärde arenan för krigföring. Kon
trollen över ”sanningen” är något 
som betraktas vara av strategisk 
betydelse. Det handlar dels om 
att styra bilden av ”verkligheten” 
i  förhållande till den egna befolk
ningen, dels prioritera och genom

föra påverkansoperationer riktade  
mot andra länder och organisationer. 

Förekomsten av ryska ambitioner 
på detta område är inte ny. Här 
finns en lång historisk bakgrund, 
baserad på både djup erfarenhet  
och akademisk kompetens. Därför 
får inte effekten av och metodiken 
i operationer av detta slag under
skattas, oavsett om de riktar sig 
mot den egna befolkningen eller  
utländska intressen. Ytterst syftar 
de till att förstärka den egna statens  
ståndpunkter och hegemoni. Metod 

Försvarsminister Peter Hultqvist.
Foto: Kristian Pohl, regeringskansliet.
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få inträffa på Röda torget i Moskva. 
En sådan utveckling skulle vara att 
betrakta som ett hot mot statens 
säkerhet. Med tanke på att en 
av orsakerna till Sovjetunionens 
fall ibland betraktas vara ”västlig 
informationskrigföring” så anses 
kontrollen över hela informations
arenan som mycket viktig. Att EU 
och Nato utvidgas anses också vara 
ett motiv för ökad aktivitet. Det 
ges uttryck för uppfattningen att 
Ryssland är ”ansatt” av väst, och 
måste försvara sig. En del i svaret 
är att möjligheterna att verka inom 
ett ”ryskt internet” som är frikop
plat från världen i övrigt skapats. 
De lagar som krävs för att styra ett 
”ryskt internet” finns på plats. 

…… liKSOM DEt ExtERNA

Parallellt med det hårdare inrikes
politiska klimatet har aktiviteten 
som riktas mot utlandet också 
stärkts. Det handlar då bl a om att 
förmå ryssar i utlandet att aktivt 
stödja den ryska politiken. Men det 
kan också röra sig om att bedriva 
operationer som kort och lång sik 

tigt påverkar det säkerhets politiska 
beslutsläget och klimatet i olika 
länder. Här används såväl öppna 
som dolda medel. De kan ha sin bas 
i diplomatisk och ekonomisk men  
även militär aktivitet. Det sist
nämnda kan handla om de olika 
underrättelsetjänsternas strategiska 
arbete.  

Aktiviteter riktade mot enskilda 
politiska företrädare, journalister, 
organisationer och sociala medier 
är i detta sammanhang ett sätt att 
bygga nätverk. De s k trollfabrik
ernas återkommande aktivitet på 
sociala medier utgör en del i detta 
arbete. Med ständigt återkommande  
nätkommentarer bildar man opinion  
och punktmarkerar ibland även 
enskilda personer på ett mycket 
tydligt sätt. I detta systematiska 
arbete kan även personer och  
organisationer som inte uppfattar 
sig vara en del av en påverkans
operation utnyttjas.

Det långsiktiga tänkandet är nöd
vändigt för att kunna nå ”rätt” 
effekt när det gäller vilseledning  

erna innehåller ett helt spektrum av  
åtgärder där sådant som vilseled
ning, splittring, underminering, 
överraskning och desinformation 
ingår. 

iNtERNA tRycKEt öKAR

Självfallet har den ryska statsled
ningen som mål att ”hålla ihop” 
den egna nationen. Det innebär 
hårdare förhållanden för kritiker 
och oppositionella. Kombinationen 
av repressiva åtgärder och propa
ganda minskar deras handlings
utrymme. Det är värt att notera 
att långt över 100 organisationer i 
Ryssland idag är utpekade som s k 
utländska agenter, vilket självfallet 
gravt underminerar deras möjlig
het att verka. En av dem är det 
Nordiska Ministerrådets kontor i 
Sankt Petersburg. Här ingår också 
organisationer som Soldatmödrarna  
och Memorial. 

Att öka det interna trycket och 
starkt betona patriotismen är en 
del av strategin för att undvika en  
s k färgrevolution. Under inga om
ständigheter ska ett ryskt ”Majdan” 

Öppenhet och kommunikation av fakta gentemot medborgarna är avgör ande för det demokratiska samhällets motståndskraft. 
Foto: blvdone / Shutterstock.com.
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och splittring hos en utpekad ”mot  
ståndare”. Till detta kommer den 
sovjetryska traditionen av central 
istiskt beslutsfattande. Det borgar 
för att aktiviteter är såväl planerade  
som koordinerade när det gäller  
finansiering och genomförande 
samt ytterst beträffande mål och 
syfte. Vi kan utgå från att kunskapen  
och analysgraden kring en s k mot
ståndare är att betrakta som hög. 

tAlANDE ExEMPEl

I samband med annekteringen av 
Krim och senare nedskjutningen av 
Malaysian Airlines Flight 17 pågick 
ett omfattande informationsflöde.  
Resultatet av detta var att fråge
ställningar skapades, förvirring 
uppstod och att olika aktörers ana
lysarbete förmodligen försenades.  
Att skapa osäkerhet och tvivel i 
situationer som dessa kan vara av 
strategisk betydelse. Det är näm
ligen direkt kopplat till möjligheten 
att fullfölja den operation som på  
går eller för att med förvirringens 
hjälp försvåra utkrävande av an
svar för det som inträffat. Det finns 
också anledning att komma ihåg att  
Ryssland var det enda land som var 
emot en internationell undersökning 
av händelserna kring MH17. 

Det finns också anledning att på-
minna om de förhållanden som 
rådde när den svenska riksdagen  
skulle ta ställning till det s k värd
landsavtalet med Nato. Då spreds 
felaktiga och rent lögnaktiga på  
ståenden som att värdlandsavtalet 
öppnar för utplacering av kärn
vapen på svenskt territorium. Andra  
påståenden som var både felaktiga 
och vilseledande förekom också. 
Exempel på sådant var s k straffrihet  
för Natosoldater som begår brott på  
svenskt territorium och permanent 
stationering av Natotrupp i Sverige. 
Exakt var dessa på stå enden har sin 
ursprungliga källa är inte enkelt att 
bevisa, men omfattningen av den 
felaktiga informationsspridningen 
var sådan att förvirring om vad som  

egentligen gällde uppstod i olika 
sammanhang. 

Just nu pågår en långsiktig kam
panj vars syfte är att omvärlden ska 
bortse från den ryska annekteringen  
av Krim. Annekteringen är ett 
folkrättsbrott och därmed också 
ett brott mot FN:s stadga. Det har 
i sin tur motiverat EU till att införa 
sanktioner riktade mot Ryssland. 
Med hänvisning till folkomröst
ningen om Krims tillhörighet till 
Ryssland försöker man få om
världen att acceptera Krim som en 
del av Ryssland. På denna punkt 
kommer det långsiktigt att pågå ett 
informationsflöde där den inter
nationella folkrättens principer 
återkommande ifrågasätts. 

uppmärksammats. Det innebär att  
vårt arbete med att förstå den nya 
verkligheten, följa de olika informa  
tionsflödena och möta desinforma-
tion med fakta är mycket viktigt. 
Inom Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap (MSB) pågår 
ett arbete med detta, men det 
ställer också ökade krav på för  
svarsmyndigheterna och de rätts
vårdande myndigheterna. Med  
respekt för yttrande och tryck
friheten måste påverkanskampanjer  
mötas och propagandakampanjer 
neutraliseras.  I försvarsbeslutet 
markeras att vår förmåga att 
hantera detta måste utvecklas. 
Det gäller såväl i fredstid som vid 
höjd beredskap. Här måste också 
internationella erfarenheter tas till 
vara. Att Sverige nu också verkar 
inom ramen för Natos strategiska 
kommunikationscentrum i Riga är 
ett uttryck för detta. 

Att ha makt över det som uppfattas 
som ”sanningen” kan i givet läge 
vara en avgörande fördel. Därför är 
informationsarenan strategisk. Att 
upprepa felaktigheter, halvsanningar 
och ibland rena lögner syftande till 
att skapa en ”alternativ verklighet” 
är något som i sin förlängning kan 
slita sönder och skapa djupa sår i 
demokratiska samhällen. Därför 
är det så oerhört viktigt att sätta 
ljuset på och avslöja det som är 
systematisk desinformation och 
som bottnar i medvetet planerade 
påverkansoperationer.  Detta är en 
av de många utmaningar som vi 
har att möta i den nya säkerhets 
politiska miljö som vi nu lever i. Att 
agera med öppenhet och fakta är 
ett viktigt sätt att bemöta påverkans 
kampanjer. Ett demokratiskt 
samhälle ska aldrig förfalla till att 
använda samma metoder som det 
auktoritära samhället!

Peter Hultqvist (s)  
är Försvarsminister. 

marinette.nyh.radebo@regerings
kansliet.se

”
Makt över  
sanningen är en 
avgörande fördel.

I dessa tider har vi också kunnat 
konstatera att det finns direkta 
kopplingar mellan Ryssland och 
populistiska partier i Europa, både  
till höger och vänster på den pol i 
tiska skalan. Exempel på detta är 
att franska Front National lånat 
stora belopp av en rysk bank. Ex  
trema partier i länder som Tyskland,  
Italien, Belgien, Österrike, Bulgarien  
och Ungern är andra exempel där  
proryska inställningar i olika grad  
redovisas. Det har bl a tagit sig ut  
tryck i att man deltagit som val
observatörer på Krim, i Donetsk 
och Luhansk. Noterbart är också 
att den s k Ryska imperialistiska 
rörelsen donerat pengar till den s k 
Nordiska motstånds rörelsen. 

MOtåtgäRDER

Från svensk sida har den nya situ
ationen på informationsarenan 
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Finlands försvar  
i utveckling

Förvarningstiden för inledandet av militära operationer har  
minskat. Operationerna i östra Ukraina och på Krimhalvön  

inleddes oväntat utan några tydliga förberedande aktiviteter. Den 
kortare förvarningstiden kräver att vi, förutom att ha en bättre 

samlad lägesbild, också måste möta de uppkommande hoten  
snabbare, skriver kommendören för Finlands försvarsmakt  

general Jaarmo Lindberg.

Grunden för hur det finska för-
svaret idag ska utformas – den  
finska modellen – baseras på väl-
kända försvarsprinciper; bemanning  
genereras genom allmän värnplikt 
och hela landet försvaras enligt ett 
moderniserat regionalt försvars
koncept. Denna modell understöds  
starkt av befolkningens fasta vilja  
att försvara sitt land.  Militärt för
svar upprätthålls i enlighet med 
Finlands breda säkerhetsuppfatt
ning. Användandet av militära för  
mågor baseras på en blandning av  
skarpa spjutspetsförmågor och 
stora reserver. Spjutspetsförband 
i alla försvarsgrenar är utrustade 

med effektiva och moderna system.  
De inriktas primärt mot att före
bygga ett väpnat angrepp mot 
Finland. I händelse av ett angrepp 
ska spjutspetsförbanden användas 
för att möta ett förstaslag från en 
motståndare. Territoriella förband, 
som bygger på den stora reserven  
och är försedda med lämplig ut
rustning, har i sin tur förmåga att  
understödja striden inom sitt om
råde. Denna inriktning tillåter oss 
att dra fördel av högteknologi i  
spjutspetssystem, men ger sam
tidigt möjligheten att balansera 
kostnader och effektivitet när vi 
utrustar de territoriella förbanden. 

De nationella försvarsförmågorna 
får också stöd genom internationellt  
försvarssamarbete.

POlitiSKA StyRSigNAlER

Den politiska styrningen för utveck  
landet av den finska försvarsmakten  
utgörs av regeringens vitböcker. 
Vitboken för utrikes och säkerhets
politiken, som utkom sommaren 
2016, kommer att kompletteras 
med vitboken för försvarspolitiken 
med utgivning tidigt under 2017.

I regeringens rapport om den finska  
utrikes och försvarspolitiken läggs 
de senaste riktlinjerna fram för de 
finska militära förmågornas ambi

En finsk stridsvagn av typen Leopard 2A4 under eldgivning. Foto: Finlands försvarsmakt.
Lilla bilden: Kommendören för Finlands försvarsmakt, general Jarmo Lindberg. Foto: Finlands försvarsmakt.
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Finlands försvarschef om landets militära utveckling 

tionsnivå genom att ange följande: 
för att förhindra väpnade angrepp 
upprätthåller Finland en nationell 
försvarsförmåga som är anpassad  
till landets säkerhetsmiljö och 
fortsätter sitt försvarssamarbete 
med andra.

MilitäR FöRMågA – FiNSK SyN

Följaktligen granskas i denna artikel  
de krav som säkerhetsmiljön ställer  
på utvecklingen av militära förmågor.  
Den beaktar också de ekonomiska 
realiteter och de resursfrågor som 
i praktiken begränsar utvecklingen 
av Försvarsmakten.

Artikeln belyser ämnen som är  
organiskt relaterade till de opera
tiva aspekterna av militär förmåga. 
I detta avseende ska militära för  
mågor inte enbart förstås som 
tekniska system, utan snarare som  
en rad sammankopplade kompo
nenter såsom t ex doktrin och taktik,  
personalorganisation, information 
och materiel.

Förband med större insatsförmåga 
är till exempel primärt utvecklade 
genom ökad beredskap hos personal 
och system snarare än en satsning 
på inköp av nya vapen. Frågor som 
organisations och personalutveck
ling har inte specifikt tagits upp här 
med tanke på inriktningen i denna 
artikel.

SäKERhEtSMiljöN

Från ett säkerhetsperspektiv inses  
det allmänt att säkerhetssituationen  
i Europa och i Östersjöområdet på  
senare tid har blivit mer labil och 
oförutsägbar. Förutom utökad 
aktivitet i luften och till sjöss har 
Ryssland nyligen grupperat nya 
luftförsvarssystem och militära 
förband till områden gränsande till 
Finland, samt förstärkt sina styrkor 
i det västra militärdistriktet. Som 
svar på krisen i Ukraina har Nato 
ändrat focus från “outofarea”  
operationer till kollektiva försvars
uppgifter. Natoländerna har också 

utökat sin militära närvaro i östra 
Europa och i de baltiska stat erna 
genom att gruppera förband och 
permanenta system till området.  
Som tillägg till den utökade aktivi
teten inom de traditionellt militära 
domänerna – mark, luft och sjö –  
har datanätverk och datasystem, 
således cybermiljön, kommit att bli 
en ny domän i krigföringen.

På motsvarande sätt har information  
blivit ett effektivt medel för att på-
verka både en militär motståndare 
och resten av samhället på ett mer 
omfattande och snabbt sätt än  
traditionella miltära förmågor.

Ett cyberangrepp, kan paralysera 
flera viktiga samhällsfunktioner 
mycket snabbt och samtidigt. Dess
utom överlappar i dagens värld 
den interna och externa säkerheten 
varandra och det kan t o m vara 
omöjligt att skilja den ena från den 
andra.

bREtt hOtSPEKtRUM

Försvaret mot multidimensionella 
hot kan inte föras på ett enda sätt 
eller bero på de åtgärder som en 
enda aktör vidtar. Tvärtom behövs 
ett omfattande samarbete mellan 
olika myndigheter, organisationer 
och aktörer för att  kunna hantera 
olika moderna hot. Finlands breda 
säkerhetsuppfattning ger en fast 
grund för detta samarbete.

Förändringar i säkerhetsmiljön 
kräver en bättre samlad lägesbild, 
d v s förmågan att observera och 
förstå de hot som dyker upp både 
i den fysiska miljön och i informa
tionsmiljön. Finland är för närvar
ande inne i en juridisk process för 
att skapa militära och civila medel 
för att förbättra lägesuppfattningen.  
Denna lagstiftning skulle medge 
förbättrandet av nödvändig under
rättelserelaterad information från 
utlandet, samt information om 
krishanteringsoperationer. Den 
skulle också garantera att statens 

högsta beslutsfattande grundas på  
bästa tillgängliga information. 
Samtidigt ska lagstiftningen bidra 
till att hoten kan mötas så effektivt 
som möjligt.

högRE bEREDSKAP

Förvarningstiden för inledandet av 
militära operationer har minskat. 
Operationerna i östra Ukraina och 
på Krimhalvön inleddes oväntat, 
utan några tydliga förberedande 
aktiviteter. Den kortare förvarnings
tiden kräver att vi, förutom att ha 
en bättre samlad lägesbild, också 
måste möta de uppkommande 
hoten snabbare. Den finska för-
svarsmakten håller på att utveckla 
sin operativa beredskap. Flygvapnet  
och marinen har av tradition full
gjort de uppgifter som är relate
rade till övervakning och skydd av 
Finlands territoriella integritet. Vi 
fortsätter att utveckla beredskapen  
hos flygvapnet och marinen, medan  
vi samtidigt skapar de nödvändiga  
förmågorna för armén att snabbt 
kunna vidta åtgärder för att för
hindra och bekämpa moderna hot. 
Vi har också förbättrat förmågan 
att använda reservister i snabbt 
uppdykande försvarsuppgifter. 
Sommaren 2016 stiftade den finska 
riksdagen en lag som möjliggör för 
oss att kalla in reservister för repe
titionsutbildning utan tre månaders  
varsel. På samma sätt möjliggör 
förlängningar till högsta antalet 
dagar för repetitionsutbildning och 
de frivilliga repetitionsdagarna att 
färdigheterna och dugligheten hos 
reservisterna är i enlighet med de 
uppgifter och krav som fordras av 
beredskapsförband. 

Utbildade värnpliktiga kan också 
medverka i operativa uppgifter inom  
ramen för det militära för svaret. 
Detta kompletterar utökandet av  
våra förmågor och vår beredskap.

Totalt sett är antalet krigsförband 
mindre än förr, men förbanden är 
dugligare bl a i att kunna kommu
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Analys och debatt

nicera med varandra och att leve
rera eldkraft på större avstånd än 
tidigare. För att också kunna möta 
nya hot är den finska försvars
makten mycket uppmärksam på 
utvecklingen inom t ex underrät
telse och övervakningssystem. Nya 
system inom dessa områden kan 
förstärka förvarningsförmågan och 
på så sätt öka försvarets bered 
skap.

SAMARbEtE

Det är allmänt känt att vi inte lever 
i en stängd värld och att våra egna 
resurser är begränsade. Därför är 
försvarssamarbete och nätverks
byggande idag viktigare än någon
sin för den finska försvarsmakten 
och dess utveckling. Samarbete 
ökar försvarets interoperabilitet 
när det gäller operationer och  
materiel, liksom även i personal
frågor. Emellertid bedrivs inte sam
arbete isolerat eller som självända
mål, utan samarbetsverksamhet 
är starkt kopplad till nationella 
utvecklingsmål för att de grund
läggande militära färdigheterna 
ska kunna förbättras, samt för att 
också garantera att vi har förmågan 
att ta emot militärt stöd från part
nerländer när behovet är påkallat.

I praktiken utökar Finland sitt 
samarbete i både multilaterala och 
bilaterala sammanhang. Multi
nationellt sett är de viktigaste sam  
arbetsplattformerna EU, Nato och  
NORDEFCO. Bilateralt är det för

Uppifrån och ner: 
Finska arméns NH90 transport
helikopter i aktion. 
Försvarssamarbete stödjer utveck
landet av nationella försvarsförmågor.  
Finska flygvapnets F/A Hornet och 
svenska flygvapnets JAS-39 Gripen i 
en gemensam övning. 
Stinger RMP Block 1 luftvärnsrobot med  
kort räckvidd är det senaste till skottet 
till den finska luftvärnsförmågan. 
Foto (samtliga bilder):  
Finlands försvarsmakt.
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djupade samarbetet med Sverige 
för närvarande ett område i fokus. 
Detta samarbete syftar inte bara 
till att förstärka försvaret i de båda 
länderna, utan också säkerheten i  
Östersjöregionen. Det ska emeller
tid inte glömmas att de mest syn liga  
delarna av ett försvarssamarbete  
naturligtvis är de respektive för
svarsmakternas förband i inter
nationella krishanteringsoperationer  
och övningar.

FöRSVARSREFORMEN

År 2012 inledde den finska försvars- 
makten en försvarsreform med en 
ny organisation och ett nytt sätt att 
arbeta, vilken trädde i kraft i början 
av 2015.

Målet med reformen var att göra 
besparingar och att balansera kost
nadsstrukturen för personal, opera
tioner och materiel. Den gjorde t ex 
att personalen kunde minskas med 
17 procent. Reformens operativa 
och finansiella mål kan nås på kort  
sikt, men de åtgärder som vidtagits  
är inte tillräckliga för att möta be  
hoven på lång sikt, särskilt på grund  
av de ständigt ökande försvars
materielkostnaderna per enhet.

Materielförmågan i försvarsmakten  
kommer att utvecklas på lång sikt.  
Det övergripande målet för förmåge 
utvecklingen är en uppsättning av  
sinsemellan balanserande för
mågor. En begränsad budget med  
ger emellertid inte utveckling av alla  
förmågor samtidigt. Anskaffningen  

av de största och viktigaste systemen  
kommer därför att ske gradvis och  
prioriteras mellan försvarsgrenarna  
över en lång tids period. De största 
framtida materielprogrammen, 
även betecknade som strategiska 
program – Flottilj 2020 och HX-
programmet för att ersätta flyg-
vapnets F18jaktplan – kommer 
att genomföras under 2020talet.

”
I praktiken utökar 
Finland samarbetet 
både multilateralt 
och bilateral.

Hornet efter mitten av 2020talet. 
Förutom att ersätta detta, syftar 
HX-programmet till att förstärka 
förmågan för luftförsvarets attack
robot med lång räckvidd.

Som framhållits i riksdagens utred  
ning 2014 kan de nödvändiga 
ekonomiska resurserna för de 
strategiska programmen inte täckas  
av den planerade försvarsmateriel
budgeten. Därför måste de strate
giska programmen finansieras 
genom separata anslag. Givetvis är 
politiskt beslutsfattande relaterat 
till både Flottilj 2020 och HX- 
programmet högst betydelsefullt 
även på den nationella nivån.

Allt som allt lägger den exister ande 
försvarsmodellen en stabil grund 
för den finska försvars maktens 
kapacitet att svara mot de krav som 
omgivningen ställer även i fram
tiden. Det är emellertid nödvändigt 
att hela tiden bedöma hur försvars 
principerna bäst ska implementeras  
i den omvärld som kan överblickas. 
För närvarande ägnar vi särskild 
uppmärksamhet åt att förbättra 
förbandens beredskap. Vi inser  
också att en fram gångsrik imple 
mentering av försvarsmateriel
programmen är viktig för att För
svarsmakten ska kunna utföra sina 
uppgifter från mitten av 2020talet 
och framöver.

Jaarmo Lindberg är general 
och kommendör för Finlands  
försvarsmakt.

Är du nyfiken på hur Sveriges säkerhetspolitiska system fungerar?

Då ska du lyssna på "I Krig och Fred", en podcast om försvars- och säkerhetspolitik 
där du hör om alltifrån vad ett privat militärt företag är för någonting, till hur det 

känns att flyga ut över Östersjön i ett stridsflygplan. 

Du hittar "I Krig och Fred" på www.ikrigochfred.se och på iTunes.

Innan dessa strategiska program 
implementeras kommer emellertid 
arméns mycket viktiga förmåga till 
rörlighet och eldkraft att förbättras. 
Rörligheten förbättras bl a genom  
modernisering av stridsfordon för 
infanteriet. Eldkraften förstärks 
genom anskaffning av bl a artilleri 
med lång räckvidd.

Eftersom Flottilj 2020 syftar till att 
ersätta sju existerande marina far
tyg som är i slutet av sin livscykel, 
är detta program en förutsättning 
för den finländska flottan att kunna 
genomföra maritima försvars
uppgifter från mitten av 2020talet 
och framåt.

På samma sätt avslutas den tek
niska livscykeln för jaktplanet 
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TEMA: Småstatens försvarsmöjligheter

I 2015 års försvarsproposition och i Krister Bringéus  
utredning Säkerhet i en ny tid konstateras att den  
ryska aggressionen mot Ukraina och den olagliga  
annekteringen av Krim innebär ett brott mot FN 
stadgans våldsförbud och grundläggande folk rätts 

liga principer om gränsers okränkbarhet. Det konstate
rades även att angreppet utgör den största utmaningen 
mot den europeiska säkerhetsordningen sedan den eta
blerades efter kalla krigets slut. Här presenteras fyra ram- 
faktorer som enligt forskning på området är av generell  
betydelse för småstaters möjligheter att undvika militära  
angrepp från andra stater. Redogörelsen för dessa fak
torer avser att bidra till fortsatta analyser av hur Sverige 
bör anpassa sin politik till det försämrade omvärdsläget.

1. Småstater kan inte trygga sin säkerhet med  
egna makt medel och är därför beroende av andra  
staters och institutioners agerande

Enligt Robert Rothsteins definition i standardverket  
Alliances and Small Powers är en småstat ”en stat som  
är medveten om att den inte kan uppnå säkerhet med 
huvudsakligen egna förmågor”. Småstatens säkerhet be
stäms i hög grad av faktorer som den i ringa utsträckning 
kan påverka på egen hand. Exempel på sådana faktorer är 
den allmänna säkerhetspolitiska omvärldsutvecklingen  
och andra staters och institutioners agerande. Småstater 
måste därför vara skickliga i att anpassa sin politik efter 
förändrade yttre omständigheter. 1800 och 1900talets  
europeiska krig visar att en småstat kan öka kostnad
erna för ett angrepp mot den genom att stärka sina egna  
militära resurser, men den kan inte på egen hand för
hindra ett angrepp eller besegra en stormakt. 

Fyra ramfaktorer för 
småstatens säkerhet

Småstatens säkerhet bestäms i hög grad av faktorer som den i ringa 
utsträckning kan påverka på egen hand. Exempel på sådana faktorer 
är den allmänna säkerhetspolitiska omvärldsutvecklingen och andra 
staters och institutioners agerande. Småstater måste vara skickliga i 

att anpassa sin politik efter förändrade yttre omständigheter.

Jacob Westberg

2. Småstatens säkerhet och handlingsutrymme 
är bero ende av maktbalansen i den egna regionen

Maktbalans, förstått som jämvikt i styrkeför
hållanden mellan stormakter i småstatens när 
het, är av särskilt stor betydelse för småstater, 

eftersom dessa saknar en tillräcklig egen förmåga att av  
skräcka stormakter från angrepp. Om det råder jämvikt  
blir utfallet av en stormaktskonflikt mer osäkert och jäm- 
vikten verkar därmed konfliktavhållande. Sannolikheten  
för krig är förstås även beroende av enskilda staters  
säkerhetspolitiska mål och förmågor. Stater som är miss 
nöjda med sin nuvarande position i systemet och som 
är beredda att ta stora offensiva risker är mer benägna  
att inleda krig. Andra staters vilja och förmåga att komma  
till enskilda staters och den existerande ordningens för 
svar blir då viktiga för att öka kostnaden för ett mili tärt  
angrepp och begränsa uppkomna konflikters omfattning.  
Hur kan Sverige med dagens begränsade insatsorganisa- 
tion bäst bidra till en konfliktavhållande jämvikt i Europa?

3. Institutioner för kollektiv säkerhet kan utgöra  
ett komplement till nationell försvarsförmåga, 
men de utgör inte ett alternativ

System med kollektiv säkerhet innebär att stater ingår 
överenskommelser där de förpliktigar sig att komma till 
varandras försvar. För småstater med begränsade egna 
maktmedel för att trygga sin säkerhet har denna form 
av samarbete framstått som ett lockande komplement 
till nationella försvarsansträngningar. Utvecklingen av  
Nationernas förbund (NF) under 1930talet visade att då 
tidens potentiella försvarare av den rådande ordningen 
inte var beredda att komma till NFsystemets försvar när  
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detta utmandes av Japan, Italien och Tyskland. Under 
kalla kriget paralyserades FN:s system för kollektiv säker 
het av stormaktsmotsättningar i säkerhetsrådet och sta
terna fick finna andra vägar att skydda sig från angrepp.

EU och Nato har i sina fördrag åtaganden som bär drag av  
kollektiv säkerhet. Enligt Lissabonfördragets artikel 42:7  
är EU:s medlemsländer skyldiga att bistå en medlemsstat 
som blivit utsatt för ett militärt angrepp. Washington
fördragets artikel 5 uttrycker motsvarande förpliktelser 
för Natos medlemsstater. Båda fördragen hänvisar till FN 
stadgans artikel 51 och rätten till kollektivt självförsvar. 
22 av EU:s medlemmar är också medlemmar i Nato, 
som till skillnad från EU bedriver försvarsplanering och 
har militära ledningsstrukturer. Hur påverkas Sveriges 
möjligheter av att ge och ta emot hjälp av förhållandet 
att landet är medlem i den ena organisationen men inte 
i den andra?

4. Ett gynnsamt geografiskt läge är den viktig
aste faktorn för alliansfria småstaters möjlig
heter att stå utanför krig

Den enskilt viktigaste förklaringen till att vissa 
alliansfria stater i Europa lyckades hålla sig 
utanför ett eller båda av 1900talets världskrig 

var att tillgång till eller kontroll av deras territorier inte 
uppfattades som nödvändigt i stormakternas krigs 
planering. Samtliga nordiska länder klarade sig undan 
första världskriget då striderna koncentrerades till andra  
fronter. Under andra världskriget var Sverige det enda 
nordiska landet som inte mot sin vilja drogs in i kriget. 
Hur har Natos utvidgning i Östersjöområdet påverkat 
denna ramfaktor?

De fyra ramfaktorer som presenteras i denna artikel har 
under stora delar av 2000talet utvecklats i en för svensk  
säkerhet oförmånlig riktning och de är mycket svåra att 
påverka för en enskild småstat. Tillsammans med andra 
kan Sverige dock bidra till att dessa ramfaktorer utveck
las i en positiv riktning. Hur detta kan ske är en viktig 
fråga för den fortsatta svenska försvarsdebatten.

Jacob Westberg är lektor i strategi  
vid Försvars högskolan. 

jacob.westberg@fhs.se 

Karl XIV Johan förstod småstatens säkerhetsdilemma och 
inrättade en säkerhetspolitisk nyordning som till mycket 
stora delar kommit att påverka svensk säkerhetspolitik 
sedan dess. Foto: Nationalmuseum, public domain.
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TEMA: Småstatens försvarsmöjligheter

Det svenska försvaret ska enligt försvars
beslutet 2015 "utgöra en tröskel för den 
som skulle vilja angripa Sverige, eller utöva  
påtryckningar med militära maktmedel".  

Det är en viktig förändring. Försvarspoli 
tiken har därmed återförts till det perspektiv på småstaten  
Sveriges försvarsmöjligheter som växte fram under 1960 
talet och som sedan var vägledande ända fram till sekel
skiftet. 

Försvarets främsta uppgift var då att utgöra en avhål
lande tröskel som skulle få militär aggression och mili tärt  
maktspråk gentemot Sverige att  
framstå som olönsamt i en poten  
tiell angripares ögon. Uppgiften  
speglade insikten att småstaten 
Sverige i kärnvapnens tidsålder  
aldrig skulle kunna skapa en egen  
avvärjande förmåga mot alla  
former av aggression. Det svenska försvarets roll var att  
bi dra till att avhålla från sovjetisk aggression i norra  
Europa i ett läge där huvuddelen av Sovjets stridskrafter 
var bundna i Centraleuropa.

Idag råder i ett antal väsentliga avseenden helt annor
lunda förutsättningar. Den militärstrategiska balans som  
var marginaldoktrinens förutsättning är borta. De ryska 
militära handlingsmöjligheterna i norra Europa är, av 
detta skäl och med stöd av den militärtekniska utveck
lingen, långt mer omfattande. Till detta kommer att det 
svenska försvarets förmåga kraftigt har reducerats, lik

Kan småstaten 
avskräcka?

Marginaldoktrinens förutsättning är borta. De ryska militära 
handlingsmöjligheterna i norra Europa är av detta skäl, 

och med stöd av den militärtekniska utvecklingen, långt mer 
omfattande.. Till detta kommer att det svenska försvarets 

förmåga kraftigt har reducerats, liksom att sårbarheten i det 
svenska samhället är  dramatiskt mycket större.

Krister Andrén

som att sårbarheten i det svenska samhället är drama
tiskt mycket större.

Avskräckningsförmåga, eller bättre uttryckt avhållande 
förmåga, behöver därmed byggas på andra sätt än under 
det kalla kriget. Det är givetvis viktigt att hålla i minnet 
att vad som ytterst skulle vara krigsavhållande avgörs i 
Moskva. 

I det kalla krigets Europa var kopplingen mellan  
Östersjöområdet och den samlade balansen i Europa  
omedelbar och odiskutabel. Idag behöver Sverige  

aktivt utveckla tröskelförmågan som en integrerad del 
av den samlade krigsavhållande 
förmågan i regionen. 

Natolandet Norges perspektiv är  
tänkvärt. Norge betonar behovet  
av att upprätthålla en så hög egen  
tröskel, att Moskva aldrig ska  
kunna tro att det finns utrymme  

för en begränsad aggression som är för stor för Norge,  
men för liten för att Nato som helhet omedelbart ska  
engageras. Att stärka trovärdigheten i Natos samlade 
avskräckning är alltså centralt även för ett Natoland.

Sverige behöver tänka i motsvarande banor. En aggres
sion mot vårt land ska aldrig kunna isoleras. Ytterst är 
det nu liksom tidigare Natos samlade tröskel som är helt 
avgörande. Småstaten Sveriges nationella tröskelförmåga  
ska bidra till att övertyga Moskva om att varje lokal ag
gression i Östersjöregionen snabbt skulle trappas upp 
till en konflikt med hela Nato.

”  Trovärdig tröskel-
förmåga byggs  
underifrån.
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Svensk reaktiv defensiv tröskelförmåga behöver vara  
så hög att Sverige över hela territoriet kan möta en  
aggression med tydligt militärt motstånd. Rysslands  

möjligheter till kraftsamling gör dock att Sveriges avhål
lande tröskel idag inte kan bygga bara på reaktiv defensiv  
förmåga. Den behöver också innehålla en rejäl offensiv 
komponent, som snabbt kan hota väsentliga ryska intres 
sen på stor bredd i tid och rum. Legitimiteten i ett offen-
sivt svenskt militärt agerande måste dock i alla lägen 
vara glasklar. Sverige kan aldrig agera offensivt innan ett  
angrepp är ett faktum. En primär uppgift för den reak
tiva defensiva tröskeln är att ge legitimitet och trovärdig 
het åt ett brett spektrum av offensiva insatser riktade 
mot för en angripare särskilt känsliga mål.

Hur hög behöver då den nationella tröskeln vara? 

Ryssland måste övertygas om att en isolerad aggres
sion mot Sverige aldrig kan hållas begränsad, utan att  
Nato och USA med stor sannolikhet kommer att in 
volveras. Detta kan åstadkommas genom  
trovärdig svensk förmåga att i alla  
lägen kunna tillfoga en angripare 
strategiskt kännbara förluster,  
genom genomtänkta bidrag  
till en sammanhängande  

regional tröskel och genom trovärdig förmåga att snabbt 
ta emot förstärkningar som stärker den samlade avhål
lande tröskelförmågan. 

Ett svenskt Natomedlemskap skulle i alla dessa avse
enden verka starkt positivt, men skulle som det norska 
exemplet illustrerar, ingalunda eliminera behovet av en 
trovärdig nationell förmåga.

En trovärdig avhållande tröskel behöver likväl byggas  
underifrån och hänga ihop utan luckor. En kritisk 
tröskel passeras om en kränkande makt motsätter sig 
svensk avvisning. Svensk nationell förmåga behöver 
med betydande råge kunna hantera en sådan situation. 
Beredskapen att, om så krävs, använda militärt våld för 
att hävda nationell suveränitet behöver ständigt tydlig
göras och underbyggas av en trovärdig förmåga att han
tera ytterligare upptrappning.

Svensk förmåga behöver trovärdigt kunna förhindra att 
möjligheterna till fortsatt motstånd lamslås och att om
världen snabbt ställs inför fullbordat faktum. Politisk 
och militär ledning, strategiska militära förmågor, samt 
inte minst möjligheterna att snabbt ta emot effektivt 
stöd utifrån, måste kunna ges trovärdigt skydd. Det 
ställer stora krav både på ökad robusthet och på stärkt 
verkansförmåga. 

Sammanfattningsvis, småstaten Sverige kan i dagens 
och morgondagens Europa bara i mycket begränsad ut
sträckning avskräcka på egen hand, men kan däremot 
genom en väl utformad nationell tröskel på väsentliga 
sätt bidra till att stärka trovärdigheten i den samlade 
avskräckning på vilken svensk säkerhet ytterst vilar.

Att åstadkomma en sådan förmåga är möjligt, men 
kräver politisk beslutsamhet och kraftigt ökade resurser.

Krister Andrén är civilingenjör och f d ämnesråd 
och rådgivare till ÖB.

kristerandren@hotmail.com 

Spridning av våra flygstrids- 
krafter är ett billigt exempel  
på höjd tröskelförmåga.  
Foto: Lasse Jansson, 
Försvarsmakten.

Robotsystemet Tomahawk är exempel på ett system med 
lång räckvidd. Foto: US Navy Photo.
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TEMA: Småstatens försvarsmöjligheter

Militärstrategisk doktrin 2016 (MSD 
16) är den tredje militärstrategiska 
doktrinen sedan försvarsbeslutet 
2009 och föregicks av MSD 02 och 
MSD 11. De två tidigare doktrinerna 

syftade bl a till att skapa en enhetlig militärstrategisk 
vokabulär i en interoperabel kontext. De var därför ut
bildande till sin karaktär och relativt omfångsrika. För 
MSD 16 fanns inte detta syfte – den nya doktrinen skulle 
vara inriktande och fokusera på det militära maktmed
let i samverkan med andra. 

Det förändrade säkerhetspolitiska läget med ökat fokus 
på närområdet gav oss anledning att fundera över för
svaret av Sverige i doktrinära termer. Men hur såg de 
militärstrategiska tankarna ut under kalla kriget? Det är 
förvisso inte temat för denna artikel men ändå en viktig 

Militärstrategisk 
doktrin 2016  
– nya grepp

Militärstrategisk balans är viktigt. Med detta menas att den väpnade striden  
– på egen hand eller tillsammans med andra – måste kunna balansera 

mellan offensivt och defensivt agerande för att undvika kulmination,  
d v s att kraften tar slut innan den strategiska målsättningen är uppnådd. 

Johan Hansson

reflektion då en ny doktrin skulle tas fram. Om vi ser bakåt  
till 50 och 60talen kan vi t ex notera skriften ÖB 62  –  
Riktlinjer för Krigsmaktens fortsatta utveckling, som 
ett exempel och en form av dåtida doktrin blandad med 
strategisk inriktning. Den operativa målsättningen för 
ÖB 62 var följande:

Krigsmaktens skall möta, hejda och om möjligt slå en 
angripare, som söker tränga in på svenskt territorium. 
…. Krigsmakten ska vara så uppbyggd, att den sam
tidigt kan avvärja en kustinvasion och gränsinvasion 
av större omfattning samt i samband därmed insatta 
luftlandsättningsföretag.    

Som läsare av MSD 16 noterat så finns i denna skrift in
get möta – hejda – slå. Som kärna i MSD 16konceptet 
kan man i stället urskilja den viktiga principen snabbt 
möta – skapa tid & handlingsfrihet – hålla ut. 

Krigföring är det yttersta medlet för att nå politiska mål, exempelvis nationellt oberoende. Foto: Försvarsmakten.
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TEMA: Småstatens försvarsmöjligheter

Enkelt uttryckt: Sverige ska försvaras här och nu med 
alla för tillfället tillgängliga förband och resurser – 
inte i sju dagar utan så länge som det behövs och är 
möjligt – vi ger inte upp!

En viktig utgångspunkt är synen på framtida 
konflikters karaktär. Här är vilseledande han
dlingar, fjärrstridsmedel och cyberattacker mot 

kritisk infrastruktur troliga och realistiska inslag.  En 
motståndare bedöms försöka neka våra stridskrafters 
tillträde till viktiga fysiska grupperingsområden och till 
cyberrymden (jfr AntiAccess, A2 och AreaDenial, AD). 

Statens säkerhets och försvarspolitiska medel grupp
eras som sex aspekter, där de okonventionella medlen 
syftar till att täcka in aktiviteter som är dolda och hy
brida, t ex cyberaktivism, specialoperationer och sub
versiv verksamhet. Därmed är vi inne i det som kallas  
gråzonsproblematik: strategiska otydligheter mellan krig  
och fred, d v s otydligheter som skapar en spänning 
mellan inre och yttre säkerhet.  
Ett centralt tema och budskap i 
MSD 16 är därför att Försvars
makten, tillsammans med total 
försvaret, måste kunna hantera 
denna gråzon. 

Att Försvarsmakten ska 
vara konfliktförebyggande och krigsavhållande 
är centralt i doktrinen. Tillsammans med part

ners skapar totalförsvaret en hög tröskel för angrepp.  
Tröskelresonemanget är en hörnsten: Försvarsmaktens 
förband står för hög tillgänglighet, något som borgar för 
hög krigföringsförmåga och trovärdighet, syftande till 
att vara avskräckande. 

Ett viktigt begrepp i MSD 16 är militärstrategisk balans. 
Med detta menas att den väpnade striden – på egen 
hand eller tillsammans med andra – måste kunna bal
ansera mellan offensivt och defensivt agerande för att 
undvika kulmination, d v s att kraften sinar innan den 
strategiska målsättningen är uppnådd. 

Det tidigare schematiskt tecknade militärstrategiska 
konceptet vilar på tre pelare: Försvarsvilja – Totalför
svar – Internationell förankring.  

I MSD betonas att försvarsviljan lägger grunden för  
totalförsvaret och visar sig i form av engagemang för vårt 
försvar. Därmed läggs en grund för Försvars maktens 
stridsvilja, stridsmoral och förbandsanda. 

Totalförsvarstanken skapar en strategisk ordning och 
en handlingsfrihet som möjliggör att Försvarsmakten 
tillsammans med andra aktörer kan verka i fred, kris 
och krig. De samordnade civila och militära förbered
elserna ska skapa en robust struktur och ett regelverk 

som möjliggör och understödjer 
militära operationer i fred, kris 
och krig. 

Samarbete och internationell för 
ankring ger strategisk tyngd. 
Genom en bred samling av  
internationella aktiviteter skapar 

Sverige en högre tröskel mot påtryckningar och angrepp. 
Samarbete sker således genom många kanaler och part
ners – såväl bilateralt som med stora organisationer. 

I det avslutande kapitlet om ledning poängteras 
uppdragstaktiken och dess betydelse som led
ningsfilosofi. Denna frihet under ansvar, parad 

med militär disciplin, utgör ett viktigt fundament för 
framgångsrika operationer, där det militära uppdraget 
vilar på chefens axlar – inte en i förväg detaljerad och 
formulerad uppgift. 

För att återgå till där vi började: MSD 16 är i sitt opera
tiva tänkande en mer inriktande och mindre utbildande 
doktrin, inte en rigid ram om vad som bör tänkas.  

Johan Hansson är överstelöjtnant och har arbetat 
med långsiktig militärstrategisk analys och förmåge
utveckling vid Högkvarteret. Han tjänstgör nu vid FHS. 

libbo@live.se

FÖRSVARSOPER ATIONER

VINNA KRIG
(Med andra parter)

UNDVIKA ATT FÖRLORA
(Enskilt)

SNABBT MÖTA ANGREPP

VINNA TID OCH SKAPA HANDLINGSFRIHET

FÖREBYGGA KRIG

KONFLIKTFÖREBYGGANDE/AVSKRÄCKANDE

Sammanfattning av det militärstrategiska konceptet.  
Illustration: Martin Ek/Eken Produktion.

”  Försvarsmakten 
ska vara konflikt-
förebyggande.



20

TEMA: Småstatens försvarsmöjligheter

Det råder fred i Europas nordiskbaltiska 
region i motsats till i östra Ukraina. I 
Syrien förvärrar Ryssland detta århun
drades blodigaste konflikt. Syrien och 
Ukraina är Rysslands geopolitiska tum

melplatser, som utan hänsyn till tusentals oskyldiga 
offer, används för att införa en ny världsordning. Detta 
tycks vara en kombination av Wienkongressen (1815) och  
Yaltakonferensen (1945) – en maktbalans där mili tär 
makt är det enda som räknas. Småstaters rättigheter 
finns här bara på papperet. 

Väster om Ryssland, i den nordiskbaltiska regionen, 
finns enbart småstater, samtliga medlemmar av Nato  
och/eller EU. De två undantagen är Polen, ett mellan
stort land med en förhållandevis stark försvarsmakt,  
och Tyskland med begränsad tillgång till Östersjön.  
Natos europeiska kärnvapenmakter – Storbritannien och  
Frankrike – ligger i detta geografiska sammanhang utan
för området. Ryssland gynnas av det geografiska läget, 
samtidigt som en strategisk balans som effektivt skulle 
kunna förhindra en konflikt bara kan uppnås genom att 
man säkerställer en tillräcklig allierad närvaro i de bal
tiska staterna och i Polen. Beslut om en sådan togs vid  
Natotoppmötena i Newport 2014 och Warszawa 2016.

Sverige och Finland är viktiga för alliansens försvar. De 
utgör hjärtat i den nordiskbaltiska regionen, som också  
är Natos första och även sista försvarslinje, militärt och 
politiskt. 

Småstat hjälper 
småstat  

Analys av vikten av det svenska  
värdlandsavtalet för de baltiska staterna
De allierade styrkor som grupperas i de baltiska staterna och Polen kom
mer tidigt nästa år att övergå från en ganska symbolisk närvaro till  en 

“snubbeltrådsnärvaro”. Den kommer inte att vara tillräcklig för att stå emot  
ett massivt angrepp, men den borde räcka för att avskräcka en angripare.

Kalev Stoicescu

Under senare år har Sverige och Finland genom den 
starkt försämrade säkerhetssituationen kommit  
närmare Nato än vad de någonsin varit efter 

kalla krigets slut. De har gjort detta stegvis genom att  
underteckna och implementera värdlandsavtal med Nato  
och genom utökade avtal om försvarssamarbete med 
USA. Sverige och Finland är inga “siamesiska tvillingar”  
och deras geografiska lägen och historia jämte vissa 
politiska och ekonomiska hänsynstaganden kan leda till 
olika tillvägagångssätt. Båda är dock centrala aktörer – 
även med Kremls ögon – och de är båda angelägna om 
att stärka de militära banden med alliansen. 

I detta sammanhang har småstaterna och samarbetet 
mellan dem stor betydelse. Även om Sverige och Finland  
fortsättningsvis kommer att gå försiktigt fram i frågan om  
Natomedlemskap, kommer de att fortsätta att integrera 
sig genom medverkan i alliansens militära aktiviteter 
och försvarsplanering. Det finns vissa juridiska begräns-
ningar i att samarbeta utan att vara medlem av Nato. 
Värdlandsavtalet och andra avtal som nämnts ovan sätter  
dock inga gränser för samarbete mellan Nato/USA och 
Sverige och Finland. Sådana finns givetvis ändå i politiska  
hänsynstaganden i Stockholm och Helsingfors.

De allierade styrkor som är grupperade i de baltiska  
staterna och Polen kommer tidigt nästa år att övergå 
från en ganska symbolisk närvaro till en “snubbeltråds
närvaro”. Den kommer inte att vara tillräcklig för att stå 
emot ett massivt angrepp, men den borde räcka för att 
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avskräcka en angripare från att företa ännu ett militärt 
äventyr. Natos avskräckande närvaro i den nordiskbalt 
iska miljön grundas mest på en “bestraffande komponent”,  
som är ett viktigt inslag i alliansens kapacitet för snabb
insats av förband liksom uppföljande förband för att 
“rulla tillbaka” och besegra angriparen, eller åtminstone 
förvägra denne större markvinster i form av Natoterri
torium. Här kommer Sverige och Finland  in i bilden.

En rysk förplanerad övning typ “Zapad”, liksom oan 
mälda beredskapskontroller kan, som vi sett i  
Georgien och i Ukraina men även i Syrien vara in 

ledningen till en militär insats. 

Det grundläggande scenariot består av en kniptångs
manöver med Österjöflottan från baser i Baltijsk och 
Kronstadt för att spärra tillträde för övriga Nato till de  
baltiska staterna samt genom att stänga den s k Suwalki 
öppningen (gränsområde mellan Polen och Litauen, övers.  
anm.). Dessa har A2/AD förmågor (A2/AD: AntiAccess/
Area Denial, övers. anm.) grupperade i Kaliningrads 
oblast. Ryssland vill utöka kontrollen över luftrummet  
över Östersjön, förstärkt med “nukleära patruller” d v s  
genom att utöva nukleära hot mot alliansen och mot 
Sverige och Finland för att de ska “hålla sig borta”. 
Spekulationer finns om att Ryssland har grupperat tak
tiska atomvapen jämte IskanderM ballistiska robot
system i Kaliningrads oblast. 

I detta scenario skulle den finska försvarsmakten för-
svara sitt eget territorium och därmed också vara ett 

flankskydd för Sverige. För-
utsatt ett samarbete med 
Nato, skulle Sverige vara i en 
helt annan situation efter 
som landets luftrum och 
militära infrastruktur, samt 
dess flyg- och marinstrids-
krafter i samarbete med alli
erade styrkor, skulle utgöra 
en avgörande faktorer för 
att säkra allierad handlings
frihet i det nordiskbaltiska 
operationsområdet. 

Nato och svenska förmågor 
grupperade på Gotland, 
skulle allvarligt hämma 
Rysslands handlingsfrihet. 
Sverige har en nyckelroll i  
den regionala kalkylen, 
som säkert Ryssland också  
känner till. Ingendera sidan  
har egentligen någon reell  
chans att militärt dominera  

den nordiskbaltiska regionen så att den skulle kunna  
säkerställa sin handlingsfrihet utan större risker och  
potentiella förluster. 

Många experter anser att Rysslands A2/AD 
förmågor är en utmaning för de allierade. Sam 
tidigt som man inte ska underskatta dessa för 

mågor på den taktiska nivån ska man inte överskatta 
dem strategiskt. 

En allierad hangarfartygsgrupp utgör i samma mån en 
rörlig A2/AD “bubbla”. 

Rysslands moderna luftförsvar och ballistiska robot
system är rörliga och svåra att upptäcka och dess tele
krigssystem anses vara effektiva. Nato och/eller dess 
partner Sverige skulle också kunna upprätta sina egna 
A2/AD “bubblor” på lämpliga platser på fastlandet, om
fattande även Polen och de baltiska staterna. 

Det är en sak för Ryssland att snabbt kunna anfalls
gruppera sin Östersjöflotta, flyg- och markförband. En 
helt annan utmaning skulle det vara att invadera och 
besegra de baltiska staterna inom en “A2/ADbubbla”. 

Kalev Stoicescu är forskare vid International  
Centre for Defence and Security i Tallinn, Estland.

kalev.stoicescu@icds.ee 

Med en räckvidd på 15 mil utgör S-300 ett mycket stort hot mot Natos luftoperationer  
syftande till insatser för de baltiska staternas försvar. Foto: Popsuievych / Shutterstock.com.
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Den som argumenterar för ett 
svenskt Natomedlemskap har tre  
uppgifter: att visa på varför den nu  
varande säkerhetspolitiken är in
adekvat, att visa varför ett svenskt 
Natomedlemskap skulle vara  
bättre, och att visa varför argu
menten mot medlemskap inte 
håller. 

EN Ny KONtExt

För det första måste vi förstå hur 
fundamentalt svensk säkerhets
politik har förändrats de senaste 20 

åren. Den mest avgörande faktorn 
är nedrustningen av försvarsmakten  
1996–2004 – numerärt en minsk
ning på uppemot 90 procent – och 
den nya försvarsstruktur som be  
slutades i 2009 års inriktnings
proposition, ibland kallad ”enveckas 
försvaret av Stockholm”.

Solidaritetsförklaringen från 2009 
har kompletterats med att även vår  
nuvarande regering ser militärt 
”samarbete med andra” som ett 
fundament för vår säkerhetspolitik.  
Tanken är att vi, på något sätt, ska  

försvara oss tillsammans med bland  
andra Finland, USA, Storbritannien,  
Danmark och Polen – dvs nästan 
bara Natomedlemmar. Med för
svarsminister Peter Hultqvists ord: 

– Vi lever i en sådan situation att det  
är nödvändigt att samarbeta med 
andra länder för att bygga nöd
vändiga säkerhetsnätverk kring 
vårt land.

Detta låter inte särskilt alliansfritt. 
För de flesta torde det vara uppen-
bart att denna typ av samarbete 

Varför Sverige  
i Nato?

Tron att bilaterala relationer utan alliansstruktur och 
gemensam försvarsplanering snabbare skulle rädda 
landet är synnerligen naiv – det militära stödet skulle bli 
improviserat och komma för sent. Detta gäller även en 
bilateral relation med USA, vars företrädare klar gjort 
att alliansmedlemmar, inte ”partners”, försvaras av 
USA, skriver Mike Winnerstig.

Utan medlemskap kan vi inte räkna med ett effektivt amerikanskt militärt stöd, skriver Mike Winnerstig.  
Foto: US Army photo by Patrick Kirby.
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med Natoländer rimmar illa med 
en alliansfri position. 

Slutsatsen är alltså att vår nuvar
ande politik är genuint inadekvat: 
vi har ingen möjlighet att försvara 
oss enbart på egen hand, vi tillför 
inte medel för att göra detta ens på  
mycket lång sikt och vi bedriver sam 
tidigt en politik som syftar till att 
försvara oss tillsammans med Nato 
länder – men eftersom vi inte kan 
delta i Natos försvarsplanering 
kommer detta inte att fungera. Till 
detta kommer vår hårda retorik 
mot Rysslands agerande överlag. 
”Stabsöverstarna i Moskva”, för att 
låna ett uttryck av Sven Hirdman, 
torde redan nu ha ritat in Sverige 
på fiendesidan. Därmed faller hela 
poängen med alliansfriheten.

MEDlEMSKAPEtS FöRDElAR

Vilka är då fördelarna med ett 
medlemskap i Nato? Den första är 
givetvis att vi skulle få säkerhets
politiskt starkast möjliga skydd mot  
militära attacker. Natoländerna 
omfattar 800 miljoner invånare, 
4045 procent av den globala brutto 
nationalprodukten (BNP) och drygt  
hälften av världens militärutgifter.  
Tre av medlemsländerna är kärn
vapenmakter med permanent säte i 
FN:s säkerhetsråd. Alliansen har  
ett nätverk av militära staber i  
Europa och Nordamerika som om  
fattar närmare 9 000 officerare, 
vilka på daglig basis arbetar för 
medlemsländernas säkerhet och 
samarbetsförmåga. Det viktigaste i 
detta är den gemensamma försvars 
planeringen som sedan några år  
åter står överst på alliansens dag
ordning. Med en militär integration 
i Nato skulle vi skyddas av världens 
starkaste avskräckningsförmåga.

För det andra skulle Sveriges inter 
nationella inflytande öka starkt. 
Sverige skulle ha vetorätt i Natos  
högsta beslutande organ, och våra  
diplomater och officerare på Nato-
befattningar skulle ha direkt och 

fullständig insyn när de beslut fattas  
som är allra viktigast för vår säker
het. Natos strikt mellanstatliga 
struktur gör också att vi aldrig kan 
bli tvingade till någonting. Däremot  
krävs det att vi tar ställning vid an  
grepp mot alliansmedlemmar, men  
det är vi redan skyldiga att göra 
genom EUmedlemskapet och soli
daritetsförklaringen.

För det tredje är ett Natomedlem 
skap en förutsättning för att effektivt  
kunna ge och ta emot militär hjälp,  
vilket numera är ett mål för Sverige. 
Det gäller i hög grad också det nord 
iska försvarssamarbetet; utan  
svenskt (och finskt) Natomedlem
skap kommer detta aldrig att bli 
effektivt. Utan medlemskap kan vi 
inte heller påräkna effektivt  
amerikanskt militärt stöd.

För det fjärde skulle vi göra en eko
nomiskt god affär på ett medlem
skap. Under det kalla kriget betalade  
vi runt 3 procent av BNP till för
svaret. Nato har en gemensam mål  
sättning att på sikt nå upp till 2 pro 
cent (Sverige ligger idag på drygt 
1 procent och den siffran minskar 
framöver). Men den avskräcknings 
effekt mot angrepp som vi skulle få 
genom ett medlemskap är givetvis 
värd många gånger mer. 

tVEKSAMMA MOtARgUMENt

Mot Natomedlemskap brukar an  
föras en mängd argument, de flesta 
baserade på myter (om svensk 
neutralitet, om att Nato skulle vara 
överstatligt och utgöra ett hot mot 
vår suveränitet, om att vi skulle 
tvingas hjälpa Turkiet att angripa 
kurder, om att ”Nato” har kärn
vapen och skulle basera sådana i 
Sverige etc). Myterna behöver inte 
än en gång bemötas här men några 
argument, som bl a framförts av 
Johan Wiktorin (VF 5/16) förtjänar 
att diskuteras seriöst. 

Det första är folkförankringen. Det 
är sant att även om opinionsläget 

till förmån för Natomedlemskap 
drastiskt ändrats de senaste åren, så  
finns det ännu inte någon absolut  
majoritet för detta. Eftersom folk  
ligt stöd är ett krav också från Natos  
sida krävs det riktad opinions och 
folkbildning, där de fyra allians
partierna i riksdagen redan är på 
god väg. Då förespråkarna har de 
bästa argumenten är en stark folk
lig opinion för Natomedlemskap i 
huvudsak en tidsfråga.

Det andra gäller Natos påstådda 
beslutströghet. Alla multilaterala 
organisationer är trögrörligare än  
en enskild stat, men den stora för  
delen med Nato är den gemen
samma försvarsplaneringen. Utan 
den kommer ingenting att fungera 
alls i ett snabbt konfliktläge. Att tro  
att bilaterala relationer utan allians 
struktur och gemensam försvars
planering snabbare skulle kunna 
rädda landet i ett sådant läge är 
synnerligen naivt – det militära 
stödet skulle bli improviserat och 
komma för sent. Detta gäller även 
en bilateral relation med USA, vars  
företrädare dessutom tydligt klar
gjort att endast alliansmedlemmar, 
och inte ”partners”, försvaras av 
USA. 

Det tredje seriösa argumentet rör 
Finland, vars position anses bli 
försvagad gentemot Ryssland om 
Sverige blev Natomedlem utan 
Finland. Detta är korrekt, men 
lösningen på det är att se till att 
Finland och Sverige blir medlem
mar samtidigt. 

Skulle vi bli medlemmar, skulle den  
ryska handlingsfriheten att ställa 
till med problem i Östersjöområdet 
minska drastiskt. Medlemskapet 
skulle fungera krigsavhållande, och 
därmed väsentligt bidra till freden i 
vårt närområde. Därför ska Sverige 
bli medlem i Nato.

Mike Winnerstig är fil dr.

mike.winnerstig@foi.se 
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Vid varje givet tillfälle tycks 
världen ha en eller flera smärt
punkter, geografiskt avgränsade 
områden med potential att när som 
helst störta sin omgivning i brand.

Välkända exempel under kalla kriget  
var Koreahalvön, Taiwan, Berlin, 
Indokina, Kuba, Israel/Palestina. 
Efter Sovjetväldets fall dök Balkan 
ånyo upp som brandhärd. Under 
decenniet efter 11 september 2001 
framstod Irak, Iran, Afghanistan och  
Pakistan som det internationella 
systemets sköraste och farligaste 
komponent.

Region som är 
krigsskadad 
IS kommer att överleva som uttryck för sunniarabisk 
desperation. För Mellanösterns sunnimuslimer framstår 
det gångna seklet som en ändlös räcka bakslag i kampen 
för att skapa politisk framgång. Bortsett från några rika 
oljestater har samtliga sunniarabiska stater parkerat sig 
permanent i bottenskiktet, skriver Per Jönsson.

I dag utgör en annan omaka kvartett  
världspolitikens mest akuta smärt
punkt: Turkiet, Irak, Syrien,  
Kurdistan. 

SäKERhEtSPOlitiSK KRUtDURK

Turkiet som militärmakt. Irak, som 
efter USA:s ockupation 2003 och 
militära uttåg 2011 har klyvts i sina 
shiaarabiska, sunni arabiska och 
kurdiska beståndsdelar. Syrien, som  
sedan “arabvåren” 2011 har slitits  
sönder av snart sex års inbördeskrig.  
Kurdistan, en nation utspridd över 
ovannämnda stater samt Iran.

Turkiet, Irak, Syrien och Kurdistan  
– TISK – utgör en säkerhetspolitisk  
krutdurk som kan komma att rita 
om Mellanösterns karta och makt
strukturer så som de formades i  
kolonialmakternas uppgörelser efter  
första världskriget. Lägg därtill den  
sunniextremistiska Islamiska staten  
(IS), som sedan sitt genombrott 
våren 2014 har spritt massdöd och  
förstörelse inom hela TISKområdet.  
Islamiska statens framfart har lett till  
att rivalerna Iran och Saudiarabien,  
med respektive allierade som  
Ryssland, USA och tunga europeiska  

Räkna med fortsatta attacker från IS oavsett utgången av striderna i Irak. Foto: Owen_Holdaway / Shutterstock.com.
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Natostater som Frankrike och 
Storbritannien, alla har engagerat 
sig militärt i TISKområdet – om 
än med delvis olika motiv.

KRig Och åtER KRig

Enorma krafter har satts i rörelse i 
TISK och förvandlat norra Mellan
östern till en permanent krigszon. 
Därmed har också vårt fokus på 
Mellanöstern som krishärd förskjut  
its ännu en gång sedan andra världs 
kriget: under det första dryga kvarts 
seklet efter 1945 handlade nästan 
alla krigs och våldsutbrott i reg i
onen om Israel-Palestinakonflikten;  
under andra kvartsseklet utkämp
ades nästan alla krig i Persiska 
Vikenregionen; hittills under tredje  
kvartalet har flertalet verkligt blod-
iga strider ägt rum i TISKområdet.

Den gångna hösten har varnande 
röster höjts om risken för ett nytt 
kallt krig till följd av en tillspetsad 
ryskamerikansk oenighet om hur 
inbördeskriget i Syrien ska bringas 
till ett slut. Putins Ryssland tog 
initiativet genom att hösten 2015 
intervenera militärt i Syrien vilket 
förmodligen räddade Assadregimen  
från att störtas av rebellerna. Något  
liknande militärt initiativ till stöd 
för rebellsidan har Obamas USA 
inte velat ge sig in på. Denna tvekan  
beror delvis på att allmänheten och 
militärledningen i USA är rejält 
trötta på amerikanska krigsäventyr 
i Mellanöstern efter de tre fiaskon 
som man upplevt i Irak, Afghanistan 
och LIbyen. Lika avgörande torde 
vara att man inom Vita huset,  
Pentagon och CIA tidigt (2012)  
insåg att ett störtande av Assad
regimen sannolikt skulle leda till att  
en radikal islamistregim (alQaida 
anknuta Nusrafronten och/eller IS)  
grep makten i Damaskus –  det vill  
säga inte någon demokratisk och 
frihetlig regim av det slag som 
många hade hoppats på under 
“arabvåren” 2011.

I själva verket har USA och Ryssland,  
Iran, Saudiarabien, och sedan i 
somras Turkiet, sedan ungefär ett 
år tillbaka varit rätt överens om två  
huvudmål i Syrien: 1) att inte låta 
den syriska statsförvaltningen och  
militärapparaten kollapsa så som  
skedde i Irak efter Saddamregimens  
fall 2003, 2) att fortsätta bekämpa 
IS, Nusrafronten & Co i såväl Syrien  
som Irak och på andra håll. Därut
över har de utomstående aktörerna  
olika egenintressen och olika skydds 
lingar, vilket allvarligt har försvårat  
och fördröjt en bestående vapen
vila och fredslösning i Syrien. Allt
jämt har dock ingen aktör backat 
från det grundläggande “fredspaket”  
som enhälligt antogs av FN:s säker
hetsråd den 18 december 2015 
(Resolution 2254).

Afghanistan, Filippinerna, Nigeria, 
Turkiet, m fl. Det finns alla skäl att 
räkna med upptrappade ISattacker  
i Europa, i USA och på andra håll.

Kanske framför allt: Islamiska 
staten kommer att överleva som ett 
idelogiskt uttryck för sunniarabisk 
frustration och desperation. Ty för  
Mellanösterns sunnimuslimer fram 
står det gångna seklet som en änd  
lös räcka bakslag och misslyckanden  
med att skapa en formel för politisk 
framgång. Bortsett från några rika 
oljestaters improduktiva utsväv
ningar har samtliga sunniarabiska 
stater parkerat sig permanent i 
bottenskiktet vad gäller världens 
ekonomiska, sociala och politiska 
utveckling enligt UNDP:s periodiskt  
publicerade Arab Human Develop
ment Report. Inte minst gäller detta  
TISKstaten Syrien, där sunni
majoriteten stått på undantag under  
45 års shiaalawitiskt Assadstyre, 
liksom TISKstaten Irak, där sunni
minoriteten i ett slag förlorade all 
makt till shiamuslimer och kurder 
i och med Saddam Husseins fall. 
Här liksom i andra sunniarabiska 
kollektiv under den kraschade “arab 
våren” har IS i mångas ögon fram
stått som ett verktyg för revansch 
gentemot västvärlden och “Guds 
hämnd” mot otrogna.

KONSPiRAtiONStEORi

När nu Islamiska staten tryckts till
baka i “kalifatets” kärnområde kan 
det i breda sunniarabiska kretsar 
komma att heta att sunniislam än 
en gång utsatts för en internationell 
sammansvärjning där konspiratör
erna består av “västliga korsfarare, 
ortodoxa ryssar, shiamuslimer, 
alawiter plus turkar, kurder och 
judar”. En inställning som inte 
bådar gott för fred i vare sig TISK 
eller övriga Mellanöstern.

Per Jönsson är associerad 
redaktör vid UI.

per.jonsson@ui.se 

”
Räkna med  
upptrappade  
IS-attacker i  
Europa och USA.

iS FORtlEVER

När nu IS råkat ut för ett förödande 
bakslag i åtminstone Irak finns det  
flera tänkbara scenarier för fortsätt- 
ningen. Även utan ett geografiskt 
förankrat “kalifat” kommer sanno
likt IS att leva vidare inom TISK 
som ett slags underjordisk “terror
gerillaorganisation” med självmords 
bombningar och andra isolerade 
attacker mot såväl “hårda” mål 
(regeringsbyggnader, polisstationer,  
militärförläggningar) som “mjuka” 
mål (marknader, moskéer, folk
samlingar, företrädesvis shia
muslimska). Därutöver kommer 
lokala ISanknutna organisationer, 
fortsätta att verka i det tio eller  
tjugotal länder där man sedan 
länge har etablerat fysisk närvaro: 
Libyen, Egypten, Jemen,  
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Världens underrättelse 
organisationer har flyttat  
sin cyberverksamhet till 
kisel och firmware, som 
styr kretskort och kring
liggande utrustning. Krets 
kort och tillhörande firm
ware är idealiska för  
intressenter att utnyttja i  
underrättelse och 
spionage operationer 
skriver Matti Myllymäki,  
Pasi Patama, Juha  
Harjunpää och Arimo 
Koivisto.

Säker och  
avlyssningssäker  
kommunikation  
– finns det?

Häromdagen kom brevbäraren 
förbi och lämnade sin olåsta brev
kärra på trottoaren medan han gick 
runt och levererade posten. Vi  
känner väl till hur information 
genom brevbärarens försorg leve
reras till respektive mottagare, det 
vill säga till mottagarens brevlåda.

Det råder strikt lagstiftning kring 
hantering och distribution av posten  
vilket möjliggör en fungerande post  
utdelning i vårt samhälle. När nu 
informationslagring och distribution  
digitaliseras och flyttats till en ny 
infrastruktur har många aktörer  
intresserat sig för de nya möjlig
heter som erbjuds. 

OSyNlig FRONtliNjE

Vad betyder ’applikationsbibliotek’ 
och vilken är dess koppling till 
utrustningens firmware? Varför är 
denna koppling viktig med avse
ende på cybersäkerhetslösningar?

Upprättad EU/Nato SECRET nivå 
samtal från ett 4G nät över till ett 
MESH radionät avsett för extrema 
omständigheter, som gärna används 
av militär, polis, räddningstjänst m fl. 
Foto: XXLSEC Ltd.
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Firmware är lågnivåmjukvara som 
styr en viss funktion i elektronisk 
utrustning såsom dator eller mobil 
telefon. Exempelvis har trådlösa 
kretskort ofta firmware som styr 
själva kortets funktion. Det är enklare  
att anpassa firmware än att anpassa  
kortets elektroniska, d v s fysiska, 
komponenter. Firmware avser tradi 
tionellt applikationer som ligger i  
utrustningens minneskrets och som  
laddas ner vid tillverkningsproces
sen. Firmware kan uppdateras, 
något som vanligtvis bara de mest 
insatta ingenjörerna ägnar sig åt. 
Dessa firmwareapplikationer är 
vanligtvis stängda och tillverkarna 
är ovilliga att öppna dem, även om 
trycket från användarna ökar i och 
med den ökade risken för dolda 
funktioner i mjukvaran.

KiSElbASERAD KRigFöRiNg

Kretskort tillverkas bland annat av 
kisel och omfattas av företagens 
centrala IPR (immateriella, indu
striella, kommersiella rättigheter). 
Det ligger i sakens natur att till
verkare av kretskort planerar och 
tänker på skalbarhet, licensiering 
och tillhörande intäkter. 

Därmed har världens underrättelse 
organisationer flyttat sin cyber-
verksamhet till kisel och firmware 
som styr kretskort och kringliggande  
utrustning. Kretskort och tillhörande  
firmware är idealiska för intressen-
ter att utnyttja i underrättelse och 
spionageoperationer. Tillverkarnas 
firmware är ju väl bevarade hemlig-
heter och tillverkare är ovilliga att 
ge access till dessa källor.

När den objudna aktören har full 
access till utrustningens minnes
hantering har man de facto fått full 
access till alla nedladdade mjuk 
varor, inklusive mjukvara för  
kryptering.

gRUNDPElARE FöR FRONtliNjE

Som tillverkare av kretskort och 
mjukvaror har man givetvis den 
djupa kunskapen om sin egen 
teknologi och dess användning 
(och möjligheter).

Dessa kommersiella företag kan 
anpassa sig till underrättelse
organisationers intressen, antingen 
direkt eller indirekt. Direkt kan det 
ske genom att tillverkarna bygger 
in algoritmer och/eller licensierade 
komponenter i tillverkad utrustning.  
Indirekt sker det genom ägande 
och finansiering.

Det är ingen tillfällighet att invest
erare som kontrolleras av under
rättelseorganisationer stödjer och  
”promotar” gratis mjukvara, fan
tastisk säkerhet och djupt integre
rade ITsystem och mjukvarupaket. 
Det finns förstås ingenting gratis i  
världen – värdet ligger ofta i att ha  

”
Cyberförmågor bör 
vila på en trovärdig, 
egen infrastruktur.

• Mobilnät i hela världen är sårbara: All trafik (tal, sms, data) är tillgängliga för operatörer. Trafik är lätt att 
avlyssna med lämplig utrustning såsom så kallade IMSICatchers. Avlyssning och intrång är möjliga med 
utrustning som vem som helst kan köpa in för några tusen euro. 

• Metadata och möjlighet att samla och spara trafikinformation ingår i mobilnätens globala egenskaper. 
Metadata utgör grunden för abonnentspecifik information som anger telefonnummer, fysisk plats, vem 
man talat med och exakta tidsangivelser. Denna information är handelsvara och kan köpas fritt med 
kreditkort. Mjukvara i mobiltelefoner kan inte dölja denna information.

• Operativsystem i moderna utrustningar och terminaler (mobiltelefoner, datorer) ligger i händerna på stora 
makthavare i IT/telecombranschen. Moderna kommunikationsappar (såsom WhatsApp och Skype)  
produceras och levereras ofta av bolag som finansieras och/eller stöds av samma investerare och ligger 
oftast under en och samma nationella lagsstiftning.

• Även om kommunikationslösningar använder kryptering så har bakdörrar byggts in i hårdvara och  
firmware som styr hårdvaran. Därmed har man möjliggjort avlyssning av krypterade säkerhetslösningar. 

FAKtA – cybERVERKlighEt 

Ett annat skäl till att kretskort och 
tillhörande firmware är idealiska 
för underrättelse operationer är  
deras samverkan med utrustningens  
minnesrymd. Denna samverkan möj 
liggör full access till utrustningens 
underliggande operativsystem med 
tillhörande minneskort/utrymme, 
och andra anslutna resurser och 
komponenter.
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åtkomst till information för den som  
tillhandahåller ”gratis” säkerhet. 

tyStA SigNAlER 

När man bygger egna nationella 
förmågor, säker kommunikations
förmåga och nationell försörjnings
förmåga är det lätt hänt att man 
missar tysta(de) signaler. I sådana 
fall lämnas kontrollen av informa
tionen i andras händer utan att 
man ens är medveten om detta.

En helt central tyst signal är vem 
som äger teknologin. Kunskap 
om vilka som är företagens finan
siärer och ägare ger ledtrådar om 
vem som har speciella – möjligen 
nationella – intressen i teknologin. 
Detta blir särskilt tydligt när 
företagets ägande ligger i ett land 
med betydande underrättelse och/
eller spionageverksamhet och 
förmåga att genomföra sådana 
operationer. 

En annan signal är när man försöker  
tysta ner forskare inom ett visst 
teknologiområde. Ju aggressivare 
tryck mot forskare som verkar inom  
något teknologiområde, desto mer 
sannolikt är det att några intressen 
hotas.

Cyberförmågor bör vila på en tro  
värdig, egen infrastruktur, som  
ligger i egna händer och som  
hant eras operationellt av egen 
säker hetsklassad personal. Denna 
trovärdighet kan nås endast om 
vi förstår alla komponenter i våra 
säker hetslösningar och kan  
eliminera eventuella okända  
länkar i helheten. 

Tror du att världen blir bättre om Nordamerika och Europa  
samarbetar och att Sverige bör gå med i Nato?

Då bör du bli medlem i Svenska Atlantkommittén. Som medlem får du tillträde till seminarier, rundabordssamtal,  
ambassadkontakter, studieresor och ett internationellt säkerhetspolitiskt nätverk. Men viktigast av allt är att du kan  

träffa andra människor delar dina intressen samt stödja en förening som verkar i linje med dina värderingar.

Vi har även ett young professionals nätverk för personer mellan 20-35 år. 

På vår hemsida hittar du mer information om oss och hur du kan bli medlem.

www.atlantkommitten.se

 Följ oss på sociala medier 

Matti Myllymäki är Area 
Manager Nordic & Europe, Pasi 
Patama är Chief Technical Officer,  
Juha Harjunpää är kommendör 
kapten och Head of Military and 
Governmental Relations och Arimo  
Koivisto är Kapten och Vice 
President, Sales and Partnerships. 
Samtliga arbetar vid XXLSEC Ltd.

matti.myllymaki@xxlsec.com

Samhällets beroende av skyddsförmåga ökar. Foto: Matej Moderc / istockphoto.com.
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Presidentvalskampanjen 2016 
har varit mycket säregen, med en  
kandidat, Hillary Clinton, den mest  
erfarna presidentkandidaten i 
landets historia, ställd mot den 
politiskt mest oerfarne kandidaten,  
fastighetsmagnaten Donald Trump.  
Trump har ett ovanligt sätt att be  
driva kampanj, med stora mass
möten, där kandidaten talar fritt, 
men policyförslagen är korta. Ut  
slaget blev för de flesta mycket över- 
raskande med Trump som segrare.

hillARy cliNtONS POlitiK

Clintons utrikespolitik skulle i stor  
utsträckning ha inneburit en fort
sättning av den som Barack Obama 
bedrivit. Uttrycket liberal internatio
nalism har använts i forskningen 
för att karakterisera denna typ av 
internationellt aktiv och samarbets
inriktad politik. Clinton har dock 
uttryckt kritik mot Obamas förslag 
till nya handelsavtal och mot hans  

alltför försiktiga agerande i kata
strofen i Syrien. 

tRUMPS POlitiK

Trumps utrikespolitik bygger på 
konstateranden, följda av oprecisa 
policyförslag. Han menar att USA 
är mer internationellt aktivt än vad 
resurserna räcker till, att USA:s 
allierade inte tillräckligt ersätter 
Washington för dess ansträngningar  
samt att samma allierade inte längre  
vet om de kan lita på USA. Han 
späder på med att rivalerna inte 
längre respekterar landet.

Han har tre konkreta policyförslag. 
För det första: en långsiktig plan 
för att bekämpa islamistisk extrem
ism. För det andra måste såväl 
USA:s militära resurser som dess 
ekonomi återuppbyggas. För det 
tredje måste USA:s utrikespolitik 
i framtiden baseras på USA:s egna 
intressen.

Sammantaget ger detta en politik 
som kan bli mycket annorlunda än 
den som förts sedan 1945. USA:s 
allierade, t ex de i Nato, kan inte 
lita lika mycket på att Washington 
kommer till deras stöd i kristider,  
vilket varit fallet sedan 1945. Dess
utom är Trump mycket oklar om 
sin kommande Rysslandspolitik. 
Han har ett antal gånger uttryckt 
beundran för Vladimir Putin.

Den blivande presidenten Trump 
kommer sannolikt att föra en 
mycket otraditionell utrikespolitik. 
Den stora frågan blir hur mycket av 
den politik han under valkampanjen  
lovat  att införa som han också kan 
driva igenom i praktiken. 

Jan Hallenberg är senior
professor i statsvetenskap vid 
Försvarshögskolan.

jan.hallenberg@fhs.se 

Presidentvalet  
i USA oroar
om utrikes- och  
säkerhetspolitik

Nato, kan inte lita på att Washington kommer att  
stödja i kristider, vilket varit fallet sedan 1945,  
skriver Jan Hallenberg.

Den oväntade segraren. Foto: Michael Vadon / commons.wikimedia.org.
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Röken från vår tids största skogs  
brand har skingrats och aktörerna, 
hanteringen och systemet har ut
retts i en mängd olika rapporter. I  
ljuset av skogsbranden i Västman
land 2014 har en gedigen lista på  
brister och behov för svensk kris  
beredskap identifierats. Det hand-
lar om att stärka förmågan att sam  
verka, leda och kommunicera, för
tydliga roller, ansvar och regler, 
öka aktörernas kompetens och 
kunskap, effektivisera användandet  
av resurser samt utveckla och  
använda metoder och verktyg.  

bEhOV AV EN bERättElSE

En av de allra viktigaste lärdomarna  
är frånvaron av såväl en väl spridd 
beskrivning av krisberedskapen 
som en förståelse hos aktörerna för 
hur den är tänkt att fungera: aktör
erna verkar inte riktigt ha förstått 
sin roll eller sitt mandat och inte 
heller hur de kan bidra i arbetet. 
Hanteringen av skogsbranden 
visade tydligt att det finns olika 

versioner av ”sagan om krisbered
skapen”. En del känner antagligen 
till den pastellskimrande Disney
återgivningen, medan andra tagit 
del av Bröderna Grimms eller H.C. 
Andersens betydligt svartare ver
sioner. En del har till och med be
funnit sig i helt olika sagor, medan 
andra kanske inte har hört någon 
berättelse överhuvudtaget.

En klassisk saga har, förutom ett 
underhållningsvärde, vanligen även  
en sedelärande och uppfostrande 
funktion: den skissar upp skåde
platsen, sorterar upp händelse
förlopp, presenterar nyckelfigurer 
och beskriver deras karaktärer och 
drivkrafter. En bra berättelse har 
dessutom ofta en tydlig sensmoral 
som inger förståelse för rätt och 
fel och uppmanar till handling i en 
viss riktning. Ta vilken saga som 
helst – Rödluvan, Kejsarens nya 
kläder eller Bockarna Bruse – vi vet 
alla sedan barnsben ungefär hur 
den går, vilka karaktärer som är 

centrala och vilken roll dessa har. 
Troligtvis kan vi även återberätta 
den huvudsakliga andemeningen 
med berättelsen och hur den slutar. 

Varför är det viktigt att etablera en  
genomtänkt berättelse kring hur  
krisberedskapen är tänkt att fun
gera? Ytterst handlar det om att 
långsiktigt kunna utveckla vår 
samlade krisberedskapsförmåga. 
Svensk krisberedskap skapas sam
mantaget av flera aktörer, på olika 
samhällsnivåer, som alla har olika 
roller och mandat. Premisserna 
för arbetet är ofta underförstådda 
i regelverken, vilka kräver tolkning 
för att kunna omsättas i handling. 
Få personer har helheten klar för 
sig. Etablering av en genomtänkt 
berättelse för hur det är tänkt att 
fungera kan ses som ett instrument  
för lärande och socialisering, som 
kan ge medborgare och hanterande 
aktörer en gemensam föreställning  
av, och förståelse för, vad krisbered  
skapen innebär och kräver i prak

Utveckling  
av svensk  
krisberedskap 
I Försvarsmaktens och MSB:s gemensamma beskrivning  
av den grundsyn som ska råda i utvecklingsarbetet 
framgår att samhällets förmåga att hantera samhälls
störningar över hela hotskalan ska utvecklas med kris
beredskapen som grund. MSB och länsstyrelserna, i 
egenskap av högsta totalförsvarsmyndighet, står inför 
många framtida utmaningar, skriver Anna Johansson.
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tiken. Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap (MSB) har mot  
bakgrund av sitt uppdrag en viktig 
roll och ett stort ansvar för skap
andet, spridningen och vidmakt 
hållandet av en sådan berättelse. 
Man har också ansvar för att vär
dera hur väl teori stämmer med 
empiri, d v s att följa upp ”systemet”  
och ange vilka utvecklingsbehov 
som föreligger.  

VAD Vill MSb RESPEKtiVE POlitiKEN?

I rapporten Ansvar, samverkan,  
handling lämnade MSB under 
våren 2016 åtta förslag till reger
ingen. Förslagen berör krisbered
skapens principer, mandat, arbets
former, finansiering, reglering och 
organisering. I rapporten lämnade 
MSB även en mängd avsiktsförklar 
ingar (totalt 23 stycken) kring hur 
myndigheten själv avser att arbeta 
för att stärka krisberedskapen. 
Uppenbart är att flera av de förslag 
och avsikter som MSB redovisat  
kommer att få stor påverkan på  

krisberedskapens grundförutsätt 
ningar om de realiseras. Då det är  
högst troligt att myndigheten redan  
under nästa år får en ny myndig
hetsledning (generaldirektör, över
direktör och chefsjurist) återstår 
att se hur väl MSB:s myndighets
ledning lyckas omsätta intention
erna om stärkt krisberedskap till 
praktisk handling.

Efter ett halvår är det fortfarande 
höjt i dunkel hur regeringen ska 
välja att hörsamma de förslag som 
MSB lämnat i Ansvar, samverkan,  
handling. I höstbudgeten återfinns  
några vaga skrivningar i linje med 
myndighetens förslag om nya prin  
ciper och tillsättandet av en rädd
ningstjänstutredning. Under 
hösten har även flera motioner 
lämnats in till riksdagen på temat  
krisberedskap (av vilka flera hän-
visar till Ansvar, samverkan, hand 
ling). Exempelvis ställer moderat
erna krav på översyn av MSB:s 
verksamhet och av krisberedskap

ens mål, definitioner och regler. De 
kräver också bättre krisförbered
ande information till befolkningen.  
Vidare pågår just nu flera statliga  
utredningar som med stor sanno
likhet kommer att få både indirekt 
och direkt påverkan på krisbered
skapssystemets grundläggande ut  
gångspunkter. Det gäller t ex 112 
utredningen och en ny geografisk 
indelning av län och landsting. 

Skogsbranden i Västmanland 2014 lärde oss mycket. Foto: Gunnar Creutz / commons.wikimedia.org.

”
Fokus är återtag-
andet av ett civilt  
försvar och ett 
modernt total-
försvar.

VägEN FRAMåt

Krisberedskapen behöver ständigt 
utvecklas i takt med samtiden för 
att stå redo för framtida behov. 
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Mot bakgrund av rådande hotbild, 
en orolig omvärld och pågående 
klimatförändringar skisseras just 
nu grunden för den historia som 
ska berättas i nästa kapitel. I fokus 
står återtagandet av civilt försvar 
och utvecklingen av ett modernt 
totalförsvar. I Försvarsmaktens och 
MSB:s gemensamma beskrivning 
av den grundsyn som ska råda i ut
vecklingsarbetet framgår att sam
hällets förmåga att hantera sam
hällsstörningar över hela hotskalan 
ska utvecklas med krisberedskapen  
som grund. MSB och länsstyrelserna  
(i egenskap av högsta totalförsvars
myndighet) står således inför många  
framtida utmaningar som kräver 
en etablerad krisberedskapsberät
telse, om totalförsvarsfrågorna ska  
kunna beaktas i alla besluts
processer och politikområden. 

Medan jag skriver detta funderar 
jag på om det kan finnas någon  
vägledning att hämta i utvecklings
arbetet från de huvudbudskap vi så 
ofta möter i sagornas värld. Kanske 
skulle det passa med deviser som: 
Hur liten du än är kan du göra stor 
skillnad i hanteringen av en prekär 
situation! Det går att med kreativ
itet och klokskap överlista trollet, 
särskilt om du jobbar tillsammans 

Våren 2015 gav regeringen MSB i uppdrag ”[…] att utifrån erfarenhet  
erna från hanteringen av skogsbranden i Västmanlands län 2014 skapa  
förutsättningar för en stärkt krisberedskap.” MSB presenterade 31 mars  
2016 rapporten Ansvar, samverkan, handling som svar på regerings 
uppdraget. Rapporten innehåller bl.a. åtta förslag till regeringen, sam 
manställning och analys av de 26 utredningar och utvärd eringar från 
deltagande aktörer och 23 avsiktsförklaringar från MSB. Rapporten 
kan laddas ner på MSB hemsida: https://www.msb.se/starktkris/

åttA FöRSlAg till REgERiNgEN

MSB lämnar i rapporten följande åtta förslag till regeringen

1. Förändra principerna för samhällets krisberedskap.

2. Harmonisera länsstyrelsernas arbetsformer vid kriser. 

3. Förtydliga MSB:s mandat att prioritera resurser.

4. Inrätta ett operativt anslag inom statsbudgeten.

5. Tydliggör vikten av att myndigheter beaktar krisberedskap och 
totalförsvar vid inköp, utveckling och avveckling av resurser.

6. Utred tillgången till geodata och geostöd.

7. Pröva frågor om styrning, organisering och huvudmannaskap för 
den kommunala räddningstjänsten.

8. Utred skyndsamt vilken reglering som behövs för ledning av 
räddningsinsatser.

FAKtA 

med andra! Var inte naiv utan vak
sam på sådant som verkar för bra 
för att vara sant! 

Anna Johansson är fil dr och  
lektor vid Mälardalens högskola. 

anna.johansson@mdh.se 

 

Källvikenstiftelsen  •  Pionjärvägen 6  •  451 34 Uddevalla  •  info@kallvikenstiftelsen.se  •  www.kallvikenstiftelsen.se

Välkommen att söka bidrag för verksamhet som tjänar till att stärka 

 

Sveriges försvar samt fredsbevarande och samhällsstödjande 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.
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Risken för att Sverige skulle 
dras in i ett krig kan inte beräknas 
exakt. I ett kort tidsperspektiv går 
det att dra slutsatser utifrån under
rättelser om tillgängliga militära 
resurser hos en aktör med möjliga 
fientliga intentioner. Under det 
kalla kriget spelade bedömningar 
av tillgängliga resurser och deras 
insatsberedskap en avgörande roll 
när det gällde att avgöra krigshotet,  
särskilt i samband med kriser i om  
världen. Från 1990talet och framåt  
var det kombinationen av nedmon
terade resurser och den antagna 
frånvaron av politiska betingelser  
för en väpnad konflikt i Nordeuropa  
och Östersjöområdet som ledde till 
slutsatsen att krigshotet inte bara var  
lågt eller osannolikt utan helt hade 
försvunnit inom överskådlig tid.

äNDRADE PARAMEtRAR

Idag har båda dessa grundläggande 
hotparametrar förändrats. Resurser  
för angrepp i olika former har åter  
eller nyskapats i Ryssland. Och med  
Krim och den väpnade konflikten i 
Ukraina har krigströskeln sänkts. 
Krig är inte längre otänkbart. Men 
Sverige? Och inom några år? Kan vi  
alls ha annat än gissningar om detta?

Svaret är faktiskt ja. Förvarning kan  
ses som en process med olika 
stadier. Ett krig kommer inte helt 

överraskande. Händer det beror det  
inte på kriget utan på betraktaren. 
För den som inte blundar finns 
det ett antal stadier som händelse
utvecklingen måste passera innan 
en aggression inträffar. Detta är 
den princip som låg bakom det 
svenska förvarningssystemet under 
hela det kalla kriget. Fokus på strids 
krafter i närområdet kombinerades 
med uppmärksamhet på läget i 
Centraleuropa och inter nationella 
krishärdar från vilka en konflikt 
mellan supermakterna kunde 
sprida sig. 

Tillämpas förvarningsmodellen på 
dagens säkerhetssituation så har 
det första stadiet passerats. Det an  
tagna tabu mot väpnat våld som 
var grunden för att avskriva risken 
för krig i Europa är brutet sedan 
2014, egentligen sedan 2008. Också  
nästa stadium är passerat. Den  
militära uppladdningen och den 
förändrade normalbilden har 
spridit sig från Svartahavsområdet  
till Östersjöområdet. Därmed under 
stryks vad det tidiga 1990talets 
hotbilder uppmärksammade, näm
ligen att isärdragningen i Central
europa innebar att en potentiell 
framtida konfrontation mellan väst 
och öst av geografiska skäl måste äga  
rum i de regioner som under det 
kalla kriget betraktats som flanker.

Ytterligare en 
faktor har tillkommit. 
Det förändrade säkerhetspolitiska 
mönstret i Östersjöområdet, med  
de baltiska staternas Natomedlem 
skap och den svenska solidaritets
förklaringen, innebär att en väpnad  
konflikt här oundvikligen skulle 
beröra Sverige. Denna slutsats är 
idag officiell svensk säkerhetspolitik.  
Det innebär att den blir självbekräf
tande i ett krisläge där neutralitets
optionen på förhand avvisats. 

öKAD RiSK

Slutsatsen blir att risken för att 
Sverige ska komma i krig är den
samma som risken för en säkerhets 
politisk konfrontation i östra  
Europa eller Östersjöområdet. Vi 
har redan passerat genom både den  
säkerhetspolitiska och den geostra
tegiska förvarningszonen och be  
finner oss i den tredje, som är risken  
för att något utlöser en allvarlig 
konflikt mellan Ryssland och väst. 
Detta liknar situationen under det  
kalla kriget men med en viktig 
skillnad. Då skulle en väpnad kon
frontation ha riskerat att dra in 
Sverige. Idag är detta ofrånkomligt.

Wilhelm Agrell är professor.

wilhelm.agrell@fpi.lu.se 

Krig i Sverige 
inom några år?
Ett krig kommer inte överraskande. Händer det beror 
det inte på kriget utan på betraktaren. För den som inte 
blundar finns det ett antal stadier som händelseutveck
lingen måste passera, skriver Wilhelm Agrell.
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beredskap, vilken är nödvändig för 
att uppfylla de övergripande målen.

KäNSligt iMPORtbEROENDE

Varannan tugga av den mat vi har 
på våra tallrikar är importerad. Rå  
oljan till våra raffinaderier impor-
teras. Insatsvaror till industripro
duktionen importeras. Blir det all
varliga avbräck i dessa varuflöden 
dröjer det inte lång tid förrän  
hyllorna gapar tomma i livsmedels
butikerna, trafiken på våra vägar 
står stilla och maskinerna i industrin  
tystnar. Avbräck i dessa flöden be - 
höver inte bero på att Sverige är av 
spärrat eller Europa är i krig. Mycket  
av det som sker långt borta, som 
piratdåd i Malackasundet och ter
roristattacker i Mellanöstern, kan få  
de här effekterna. Den för Sveriges 
ekonomi så viktiga exporten kan 
också hämmas av samma orsaker.

De största varuflödena är container- 
baserade. Bara i Göteborg hanteras 
ca 900 000 enheter årligen och ett  
enda fartyg kan lasta 18 000 contain 
rar. Att säkerställa logistikflödet 
är viktigt. Komplexa datasystem 
håller reda på var individuella con
tainrar befinner sig bland tiotusen
tals andra i en terminal. En allvarlig  
störning som ett cyberintrång i 
dessa system, hos Tullen eller i 
terminalen, kan snabbt hämma alla 
containerrörelser. Ankommande 
fartyg måste kanske omdirigeras.  
Kylcontainrar som behöver bränsle 
påfyllning kan kanske inte hittas, 
med förstörda livsmedel eller läke
medel som följd. Manuell backup 
finns ej och skulle inte fungera.

VåR ENERgiKäNSlighEt

Tillgång på energi är ett måste för 
att hela samhället ska fungera. 
Sverige är självförsörjande vad 

Varannan tugga av den mat vi har på våra tallrikar  
är importerad. Råoljan importeras. Insatsvaror till  
industriproduktionen importeras. Blir det allvarliga  
avbräck i dessa varuflöden dröjer det inte länge förrän  
hyllorna gapar tomma i livsmedelsbutikerna, skriver 
Sven-Christer Nilsson.

Krig på svenskt territorium är  
inte något vi behöver oroa oss för  
inom överskådlig tid. Det är bud
skapet vi får, om vi följer svensk 
säkerhetspolitisk debatt. Alltsedan 
murens fall och det kalla krigets slut  
hör vi inte längre ord som bered
skapslagring, driftvärn, Kföretag, 
byggnads och reparationsbered
skap eller ens civilförsvar. Men det 
behöver inte vara krig för att sam
hället ska känna av stora påfrest
ningar. Den största risken vi utsätter  
oss för, och dessutom i stort sett dag 
ligen, är störningar i våra försörj
ningsflöden. Här fokuseras på ett 
antal gjorda observationer.

Staten har angett målen för vår 
säkerhet som att värna om befolk
ningens liv och hälsa och att värna 
samhällets funktionalitet, men 
staten har varken vision, mål eller 
strategi för en nationell försörjnings 

Vår försörningssäkerhet avseende livsmedel är låg. Foto: lyzadanger / wikipedia.org.

Om krisen  
kommer till oss
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gäller elektricitet liksom i stort vad 
gäller bränsle för industrins behov. 
Däremot  är vi helt beroende av im
port för vårt råoljebehov. Ca 50 %  
kommer från Ryssland och av den 
återstående delen kommer det 
mesta från Norge. För raffinering 
av råoljan finns tre anläggningar 
i Göteborg och Bohuslän. Slut
produkterna bensin och diesel  
distribueras med kusttanker till 
drygt 15 depåer från Göteborg till 
Luleå samt till Västerås i Mälaren.

Beredskapslagring av bränsle har 
inte förekominte sedan 2002, då 
bergrummen såldes ut och tömdes. 
Enligt en internationell överens
kommelse ska oljeindustrin hålla 
lager för 90 dagars förbrukning. Det  
är här värt att notera, att Försvars
makten inte har någon som helst  
egen beredskapslagring av driv
medel utan är hänvisad till mark
naden. Vad en avspärrning av 
Sverige kan få för konsekvenser är  
uppenbart. Distributionen till 
depåerna kan försvåras eller för
hindras, och resurserna för lands
vägs eller järnvägstransport är 
helt otillräckliga som ersättning. 

Naturgas utgör en liten del i den 
svenska energimixen och används 
nästan enbart på Västkusten. Ett par  
stora värmekraftverk, flera industrier  
och en stor del av kollektivtrafiken 
använder naturgas som bränsle. 
Avbrott i distributionen beräknas 
kosta enbart, företagen 2 miljarder 
kronor per månad i förädlingsvärde.

Svenska Kraftnäts GD Mikael 
Odenberg har i en tidigare artikel be 
skrivit elproduktionen och distribu
tionen. Dock skall särskilt pekas på  
den sårbarhet som finns i den fysiska  
konstruktionen av elnäten och i de  
moderna datasystem som styr pro
duktion och distribution. Här kan 
sabotage och dataintrång släcka 
ner hela regioner eller lands ändar.

PROblEMEt liVSMEDEl

Till skillnad från många andra 

länder saknar Sverige helt vision, 
mål och strategi för landets livs  
medelsproduktion vad gäller för
sörjningssäkerheten i kris eller  
under krig. År 2002 avvecklades 
960 000 ton beredskapslagrade 
livsmedel, och vi är idag helt be
roende av ”marknaden” för vår för
sörjning i kris. Ansvaret för försörj
ning under kris och krig vilar idag 
på den enskilde medborgaren så 
länge han eller hon är frisk och kry.  
Sveriges självförsörjningsgrad av  
seende livsmedelsproduktionen 
är ca 40 %, så vi är i i hög grad be
roende av att varuflödena fungerar. 

efter ett dygn. En annan komplika
tion är att Gotland exporterar 
mycket mjölk och kött. Ett avbrott 
kommer omedelbart att fylla kyl  
rummen och företagen måste 
stänga ner för att återstartas senare 
till höga kostnader.

åtgäRDER KRäVS – NU!

Ingen myndighet har mer än sam
ordningsansvar i dessa aktuella 
frågor. Det finns heller inga regler 
eller anvisningar för hur bristvaror 
ska fördelas i kris eller krig. Det 
gäller exempelvis bränsle till för  
svarsmakten eller till reservkraft 
för sjukhus, järnvägar och flyg-
platser, eller livsmedel till åldrings
vården. Förhoppningen är att 
regering och riksdag skyndsamt 
beslutar om att bygga upp ett nytt 
civilt försvar.

Sven-Christer Nilsson är  
tidigare koncernchef för Ericsson.

christer@nilsson.eu 

Intresserade av ämnet  
rekommenderas:

• läs boken “Beredskap i kris”  
av Susanne Gäre och  
Gunnar Lyckhage (2015) 
från Civilförsvarsförbundet 
och Blå Stjärnan.

• studera Kungl. Krigsveten
skapsakademiens semina 
rium “Hot mot försörjnings 
säkerheten” (nov 2015)  
http://kkrva.se/videofilm-
franseminariethotmot
forsorjningssakerheten/.

• Beställ boken “Samhällets 
sårbarhet” som kommer 
vid årsskiftet som del i 
Krigsvetenskapsakademiens  
projekt Krigsvetenskap i 
det 21:a århundradet.

”
Det finns inga  
anvisningar för  
hur bristvaror  
skall fördelas.

I Finland ser man annorlunda på 
frågan. Där finns en självförsörj-
ningsgrad på 80 % och tillsammans  
med beredskapslagring av viktiga 
förnödenheter (inklusive bränsle) 
kan landet klara sig upp till ett år 
på egen hand. Till skillnad mot 
Sverige har Finland efter kalla 
kriget underhållit och vidare 
utvecklat sin försörjningsstrategi.

Den enskilde medborgaren har ett 
s k egenansvar att kunna klara av 
ett stopp i försörjningen av el och 
livsmedel upp till 72 timmar. Hur 
många känner till detta? Vid ett 
stopp i tillförseln av förnödenheter 
beräknas dagligvarudistributörer 
ha centrala lager för 38 dygn, men  
redan efter 24 dygn börjar det bli 
mycket tomt på butikshyllorna. 
Vid hamstring går det förstås ännu 
fortare.  Gotlands försörjnings
situation är ännu svårare. Central
lagren ligger i Mellansverige och  
del av dem finns på färjorna varje  
dag året runt. Skulle den här kedjan  
brytas, töms butikshyllorna redan 
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När Sverige åter börjar bygga 
upp ett civilt försvar sneglar vi mot 
Finland. Här avvecklades inte det 
civila konceptet efter Berlinmurens 
fall. Man intecknade inte ”den eviga  
freden” och har inte haft någon 
strategisk timeout. Man har behål
lit sitt civila försvar med bl a  en 
omfattande försörjningsberedskap. 
Denna artikel lyfter fram skillnader 
mellan finskt och svenskt och pekar 
på vad vi kan lära oss av Finland.

REAliSM

I Finland tas hot mot den nationella  
säkerheten på stort allvar. Förklar
ingen ligger i landets historia  och 
Finlands långa gräns mot Ryssland.  
De har skapat en nationell folklig 
uppslutning kring Finlands säker
hetspolitik och försvar. Det gäller 
både militärt försvar och civila 
skyddsåtgärder.

Ett uttryck för att nationella säker
hetsfrågor kommer högt på den 
politiska agendan är den Säkerhets 
strategi för samhället som tagits 
fram. Strategin är ambitiös, hel
täckande och utförlig. Dess status 
är oomtvistlig, då statsrådet d v s 
regeringen står bakom den med ett 
principbeslut. Den finska modellen 
för civil beredskap kännetecknas av 
realism, förtroende, samarbete och 
pragmatism. Man har ofta åter 
kommande gemensamma övningar.  
Först i sista hand tar man till tvång 
och lagstiftning.

Den finska strategin grundar sig på  
ett vidsträckt säkerhetsbegrepp och  
utgör en bas för beredskap och kris 
ledning för alla aktörer i samhället. 
Den går ut på att säkra samhällets 
vitala funktioner genom samarbete 
mellan myndigheter, civilsamhället,  
näringslivet och medborgarna. 

I jämförelse med Sverige kan kon  
stateras att Finland har ett mer 
integrerat synsätt på hot och risker.  
Någon uppdelning mellan kris
beredskap och civilt försvar 

Den finska lösningen innebär att beredskapsfrågorna är 
fördelade på många departement och att ansvaret för 
dessa frågor vilar på hela statsförvaltningen. I Sverige 
har vi valt att ganska ensidigt placera huvudansvaret 
på Försvarsdepartementet och Justitiedepartementet, 
skriver Bo Richard Lundgren.

Varför kan  
Finland –  
men inte vi?
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Analys och debatt

til lämpas inte. I stället för höjd 
beredskap talar man om undan
tagsförhållanden. I Sverige saknar 
vi en nationell säkerhetsstrategi.

ORgANiSAtiON

Även på det organisatoriska planet 
finns stora skillnader.  

En säkerhetskommitté har inrättats  
med representanter för samman
taget 21 delar av regerings och 
samhällsapparaten. Ordförande är 
statssekreteraren i försvarsdeparte 
mentet. Kommitténs uppgifter är 
i första hand att bidra till samord
ningen av en allsidig säkerhet samt  
att övervaka och utvärdera Finlands  
säkerhets och försvarspolitiska 
samhällsförändringar och dessas 
påverkan på säkerhetsarrange
mangen. Regeringen kan inbjuda 
representanter för affärsvärlden 
och organisationer att medverka i 
kommitténs arbete.  

Denna lösning innebär också att 
beredskapsfrågorna är fördelade 
på många departement och att 
ansvaret för frågorna vilar på hela 
statsförvaltningen. I Sverige har 
vi valt att ganska ensidigt placera 
huvudansvaret på Försvarsdeparte
mentet och Justitiedepartementet.

I Finland finns en Försörjnings
beredskapscentral organiserad för 
att samordna arbetet inom detta 
område. Det har vi inte i Sverige.

REgElVERK

I Finland finns fyra rättsområden för  
olika grader av allvarliga händelse
utvecklingar. Det första avser fred 
och relativt lugna omständigheter. 
Det kan även tillämpas på inte allt 
för allvarliga störningar i samhälls
livet. Under sådana förhållanden 
kan förutses att tillgängliga resurser  
kan utnyttjas.

Det andra rättsområdet avser en re  
glering av ”undantagsförhållanden” 
och tas upp i en Beredskaps lag. 
Denna täcker förhållanden som av

ser väpnat angrepp, hot om väpnat 
angrepp och andra fall som kan 
jämställas med väpnat angrepp. 
Härigenom har lagstiftningen 
också täckt in det som kan vara all
varliga former av hybridkrigföring.

Det tredje rättsområdet avser en 
reglering av ”försvarstillstånd 
under krig” eller ”sådana med krig 
jämställbara interna störningar 
som inbegriper våld” och som 
syftar till att upphäva eller ändra 
statsskicket. Det fjärde rättsområdet  
gäller lagstiftning för försörjnings
säkerhet.

Det som ur en svensk synvinkel är  
särskilt intressant är Beredskaps
lagen och s k undantagsförhåll
anden. Denna lag täcker också in  
ett brett spektrum av mycket all
varliga händelser, som inte behöver 
avse det folkrättsligt definierade 
mili tära kriget, men ändå bedöms 
kunna jämställas med krig. På så vis 
kan lagen tillämpas t ex vid allvar
liga cyberangrepp, omfattande 
terror angrepp etc om de uppfattas 
vara hot som kan liknas vid hot om 
väpnat angrepp.

FiNANSiERiNg

De allmänna beredskapsåtgärderna 
finansieras i princip med offentliga 
medel. Varje myndighet är skyldig 
att anmäla behovet av beredskaps
åtgärder inom sitt område. Vid 
möten i Säkerhetskommittén och 
mellan beredskapscheferna i  
departementen sammanställs 
lägesbilden. Här jämförs åtgärd-
erna och kraven harmoniseras.

Det ligger inom myndighets
ansvaret att sköta beredskaps
åtgärderna inom budgetramarna. 
Man måste kompromissa mellan 
beredskapsåtgärder och daglig 
verksamhet. Beredskapen testas 
med övningar som hålls vartannat 
år där brister genomlyses. Om de  
är allvarliga kan regeringen anslå 
särskilda medel i den statliga bud

geten, och om någon åtgärd anses 
särskilt viktig kan regeringen fatta 
beslut om att man bör lagstifta  
eller på annat sätt reglera bered
skapen inom ett visst område.

Försörjningsberedskapen finans-
ieras i princip genom avgifter, lån, 
intern finansiering och tillgångar. 
Detta sker bl a genom en försörj
ningsberedskapsfond utanför den 
statliga budgeten. Fonden byggs upp  
genom en avgift som tas ut på  
energiförbrukningen. Intäkterna 
är cirka 50 miljoner euro per år. 
Försörj ningsberedskapscentralen 
ansvarar för att hålla samman 
arbetet.  

I jämförelse med Sverige kan kon
stateras att den civila beredskapen 
i Finland till stor del finansieras 
med avgifter och utanför stats
budgeten.

SlUtSAtSER FöR SVENSK DEl

Flera inslag i det finska konceptet 
för civilt försvar är av stort intresse 
för Sverige. Vi kan inspireras av 
hur man har delat upp ansvaret 
på många olika departement och 
hur man på så sätt också fördelar 
kostnaderna för viktiga beredskaps
åtgärder. Vi bör också studera hur 
man har utformat sin beredskaps
lagstiftning för att flexibelt kunna 
höja beredskapen även om det inte 
i folkrättslig mening råder krig. 
Vidare har vi starka skäl att titta 
på deras försörjningsberedskap. 
Här är såväl samarbetsmönster 
som finansiering av stort intresse. 
I Sverige har vi stora svårigheter 
att få till ett fungerande samarbete 
med näringslivet. I Finland finns 
lösningar som vi kan lära av. 

Den viktigaste slutsatsen är ändå: 
Om Finland kan – då bör 
också Sverige kunna!

Bo Richard Lundgren är tidig
are avdelningschef vid FHS.

boebirgitta@tele2.se 
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Ord i tiden

USA på det egna territoriet har varit just en ickestatlig 
aktör, alQaida, som slog till med ickemilitära medel 
den 9 september 2001. Därmed inledde USA och dess 
allierade ett krig mot terrorismen. 

För det tredje, ett skifte från hård makt till mjuk makt, ett  
begrepp som myntades av Harvard-professorn Joseph 
Nye på 1990talet för att fånga in attraktionskraften i 
värderingar. Då var tron att demokrati, mänskliga rättig
heter och marknadsekonomi hade segrat och att det var 
denna typ av positiv mjuk makt som skulle ta över från 
hård, militär makt. 

Men – nota bene – mjuk makt kan också innefatta värder  
ingar som inte bygger på de nämnda. Tusentals väster
länningar har frivilligt åkt för att strida för jihad. Univer
sellt accepterade rättigheter utmanas nu från olika håll. 
En våg av nationalism och populism sprider sig över  
Europa och USA.

Mycket talar för att de tendenser som nu blivit kännbara 
är här för att stanna. Vi får vänja oss vid en annorlunda 
värld mer präglad av aggressivt stormaktsspel, ointresse 
för liberal demokrati, utmaningar av västliga värden, 
och högerextremistiska partier på framväxt. 

För att bidra till fred, säkerhet och välstånd framgent 
krävs därför nya strategier i det internationella sam
arbetet. Dialog och kommunikation måste hitta delvis 
andra former och mer kraft ägnas åt att även i de egna 
länderna förklara och försvara sådant som tidigare 
tagits för givet.

Anna Wieslander är generalsekreterare i AFF.

anna.wieslander@aff.a.se

Osäkrare värld

Foto: Studio Smile.

T emat för årets Pax Baltica-konferens var Höst för 
Väst. 25 år av frihet, men hur länge till? Lägligt 
nog ackompanjerades det av ett stilla höstregn i 

Karlskrona.

Titeln anspelade på den oroande utveckling som världen 
nu präglas av. För 25 år sedan vann de baltiska staterna sin 
frihet åter. Demokratins och marknadsekonomins seger  
tåg var inte enbart europeisk utan sträckte sig globalt. 

Den amerikanske forskaren Francis Fukuyama gick så 
långt att han i en storsäljande bok deklarerade historiens  
slut och den liberala demokratins slutliga seger över  
andra ideologier.

Nu befinner sig världen åter vid en brytpunkt. Utvecklingen  
är oerhört komplex och till viss del motsägelsefull. Många  
frågar sig: vad är det egentligen som händer? 

Vissa områden går framåt i positiv riktning. Sedan mil
lennieskiftet har antalet människor som lever i extrem 
fattigdom halverats. Nio av tio barn börjar numera i 
skolan. 

Tillväxten i delar av Asien, Latinamerika och Afrika, har 
slagit många med häpnad. 

Å andra sidan har politiska konflikter bidragit till att 60  
miljoner människor nu är på flykt. Väpnade konflikter  
ökar och intensifieras, liksom terroristattacker. Demo-
kratin är på global tillbakagång sedan ett antal år tillbaka.

En del av förklaringen står att finna i att det pågår makt-
skiften i världen utifrån tre dimensioner, vars effekter 
blir allt mer kännbara. 

För det första, ett maktskifte mellan stater. Efter det kalla  
kriget var USA den enda supermakten, en s k hegemon. 
Oundvikligen utmanas hegemonen förr eller senare av 
rivaler. Det inträffar nu med Ryssland, Kina, med flera 
som utmanar USA ekonomiskt, militärt och värderings
mässigt. 

Det ställer till oreda. FN:s säkerhetsråd är paralyserat i 
Syrienkrisen. Europa upplever på nytt ett mellanstatligt 
krig i och med Rysslands aggression i Ukraina, med upp 
mot 10 000 dödsoffer.

För det andra, ett maktskifte från stater till andra, icke
statliga aktörer. Här finns utvecklingen av megastäder 
och globala företag, men också aktörer som alQaida 
och ISIS/Daesh. 

Den enda aktör som kännbart har skadat supermakten 
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