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Av nödvändighet

E

konomin drev det nordiska
försvars- och säkerhets
politiska samarbete som
utvecklades efter det kalla kriget.
Trots sjunkande försvarsbudgetar
fanns viljan att upprätthålla
förmågebredden i respektive
lands försvarsmakt. Också idag är
ekonomin viktig, men överordnat
är en försämrad säkerhetsmiljö
såväl i Östersjöregionen som inom
nordområdet. Drivkraften idag är
säkerhetspolitisk då länderna åter
fokuserar på nationellt försvar.
Geostrategiskt bildar Norden
en entitet. Varje land innehåller
strategiska nyckelområden. För
Danmark är det framförallt huvudstadsregionen och Östersjöutloppen
som är intressanta. I Finland har
Helsingforsregionen, sydöstra
Finland och finska Lappland stor
strategisk betydelse. Troms Fylke,
Oslo-regionen samt Tröndelag,
kopplat till möjligheterna att motta
allierade förstärkningar, är norska
strategiska nyckelområden. Slutligen
är för vår del Stockholm, Gotland,
de sydöstra delarna av landet,
Göteborg och området mellan
Luleå – Piteå – Boden –Älvsbyn
strategiskt betydelsefulla.
Länderna uppvisar ett stort ömse
sidigt beroende. Exempelvis är
Göteborgs hamn viktig, förutom för
svensk, också för Norges försörjning.
Finland är beroende av sjö
transporter över Östersjön, vilka i
krig kan avskäras. Att i ett sådant
läge nyttja svenska västkusthamnar
för att därefter landvägen transportera varor genom Sverige och/
eller använda norska hamnar och
därifrån nyttja svenska landsvägsförbindelser och vidare över
Bottenviken är naturligt.
Finskt, norskt och svenskt terri
torium erbjuder var för sig ett

begränsat operativt djup. Möjlig
heter att nyttja varandras flyg- och
marinbaser, liksom att sätta in
markstridskrafter på varandras
territorier, avhängigt det operativa
läget, möjliggör ett djupförsvar. Att
åstadkomma detta är svårt. Endast
Finland har en trovärdig nationell
försvarsförmåga. Danmarks, Norges
och Sveriges, idag mycket små, försvarsmakter är i grunden avpassade
för internationella insatser. Konse
kvensen är att territoriellt försvar
kan genomföras i ett fåtal av nämnda
strategiska regioner. Här behövs
stödet av ett utbyggt civilt försvar,
där behovet för ömsesidigt bistånd
får bedömas vara i paritet med det
militära.
Ett scenario som kan fresta en anta
gonist är ett kuppartat angrepp som
med måttlig styrkeinsats besätter
öarna i linjen Jan Mayen – Ålandsöarna – Gotland – Bornholm, där
gruppering av långräckviddiga luftvärns- och sjömålsrobotsystem
allvarligt skulle begränsa möjligheterna till operationsfrihet i Östersjö
regionen och på Nordatlanten.
Öarna har således en avgörande
betydelse för de nordiska ländernas
och Natos möjligheter till ett
framgångsrikt försvar.
Ett nordiskt försvarsförbund, vilket
är en avlägsen vision, är även efter
en substantiell utbyggnad av framförallt dansk, norsk och svensk
försvarsförmåga, inte i stånd att
avskräcka en rysk aggression. Sådan
avskräckning kan enbart nås inom
ramen för ett försvarssamarbete
inom Nato och/eller ett EU med en
vidareutvecklad försvarsdimension.

Tommy Jeppsson

3

11

20

VÅRT FÖRSVAR Nr 1, Mars 2019
Noterat

5

Minou Sadeghpour
Libanon, Nicaragua och nukleär triad

Ambassadör om nordisk balans

7

Michael Sahlin
Nordisk balans – då och nu
Stora skillnader men också likheter.

Tema: Nordiskt totalförsvar
och samarbete

11
14
16
18
20
22

4

Magnus Petersson
Från ekonomi till säkerhet
Att öka de militära resurserna är viktigt.
Rami Peltonen
Finlands totalförsvar
Trygga samhällets vitala funktioner i alla lägen.
Per M Norheim-Martinsen
Dagens norske totalforsvar
Begrepet har sterk forankring i norsk offentlighet.
Rasmus Dahlberg og Troels Graff
Danmarks totalforsvar
Danmarks totalforsvar ledes af politiet.
Annika Elmgart
Svenskt totalförsvar
Totalförsvaret berör hela samhället.
Jonny Lindfors
En framgång som mäts i relationer
Sverige är betydelsefullt i händelse av en konflikt.

Analys

25
28
30
32
34

Bo Richard Lundgren
Allvar!
Tag fram varningstriangeln.
Kristina Syk
Kommunerna och totalförsvaret
Totalförsvaret ska ut på lokal nivå.
Björn Körlof
Ett nytt psykologiskt försvar
Åsiktsbildningen måste fungera.
Ossi Koukkula
Stöder Flygvapnet
Beredd att ta en större roll.
Björn Ottosson
Början till slutet på en era
Donald Trump är budbärare av en politisk kursändring.

Ord i tiden

38

Johannna Gårdmark
Kvinnor i fredsinsatser
Fler kvinnor ökar förmågan.

Noterat
Analys
LIBANON

NICARAGUA

Libanon tillkännagav i slutet av
januari att landet äntligen nått en
överenskommelse med alla
inblandade parter om att bilda
regering. Detta skedde efter nio
månader av hårda förhandlingar
och ökande rädsla för en stor
ekonomisk kollaps i landet.

Förra årets protester i Nicaragua
och regeringens våldsamma repression mot de protesterande gav upp
hov till en internationell oro för ett
nytt nicaraguanskt inbördeskrig.
Även om gatuprotesterna som
kastade landet in i tumult upphört,
har krisen i landet inte gjort det.

Precis som den tidigare koalitionen
leds regeringen av den av väst
makterna stödde premiärministern
Saad al-Hariri och den kommer
att omfatta de flesta av Libanons
rivaliserande fraktioner. Det nya
kabinettet kommer att ha fyra
kvinnliga ministrar, däribland
inrikes- och energiministerposterna.

I slutet av januari 2019 meddelade
Nicaraguas regering att den,
höstens protester till trots, hade för
avsikt att genomföra de reformer
som gav upphov till protesterna.
Internationellt tryck på Ortega-

administrationen har ökat under de
senaste veckorna, men situationen
i landet försämras fortsatt och
tiotusentals nicaraguaner har
redan flytt landet. I december
intensifierades regimens attacker
mot pressen och civilsamhället.
Trots att det officiellt hävdas att
landet har återgått till ”normalt
tillstånd” har förhållandena bara
blivit sämre, och den utvecklingen
kommer säkert att fortsätta under
de kommande månaderna om en
lösning inte finns i sikte.

Premiärminister Saad Hariri står
inför stora utmaningar. Bland annat
gäller det nu för honom att leverera
de reformer som behövs för att
hantera den akuta situationen för
de offentliga finanserna. En annan
stor uppgift är att fortsatt hålla
landet utanför regionala konflikter
i enlighet med den princip som
regeringen antog 2012.
Washington har uppmanat den
libanesiska regeringen att fortsatt
upprätthålla principen om att inte
ta ställning i regionala konflikter.
Bakgrunden till detta var framför
allt att Hezbollah fått fler mandat
och nyckeldepartement, t ex hälso
ministeriet, i den nya regeringen.

Protester i Nicaragua 2018. Foto: Jorge Mejía peralta / flickr.

SKOGSBRAND
Under sommaren 2018
inträffade de mest omfattande
skogsbränderna i modern tid i
Sverige. Räddningstjänsterna och
många av de andra aktörer som
bidrog ansträngdes hårt under
arbetet. EU:s stöd till Sverige
under skogsbränderna var organisationens hittills mest omfattande
räddningsinsats.

Saad Hariri.
Foto: kremlin.ru / Wikimedia Commons.

Utredningen som överlämnades till
inrikesminister Mikael Damberg i
början på februari 2019 konstaterar

att insatserna i stort sett gick bra
och att arbetet med att begränsa
och släcka bränderna i mångt och
mycket var effektivt, men att det
trots detta förekommit brister i
hanteringen.
Slutsatsen om att skogsbränderna i
stort sett hanterades bra motiverar
utredningen med att inga väsentliga
samhällsfunktioner skadades
och att inga permanentbostäder
förstördes.
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Noterat
NUKLEÄR TRIAD
Indien har uppnått sitt långsik
tiga mål om att upprätta en nukleär
avskräckande effekt över land, i
luften och till havs, en så kallad
”nukleär triad”. Det betyder att man
nu har strategiskt bombflyg, inter
kontinentala missiler och strate
giska ubåtar. Frågan är vad detta
betyder för den strategiska balansen
i Indiska oceanen.
”I en tid som denna är en trovärdig
nukleär avskräckning av högsta vikt”,
uppgav premiärminister Narendra
Modi i november 2018 när han i en
intervju meddelade att en indisk
ubåt bestyckad med kärnvapen
missiler framgångsrikt fullbordat
sitt första patrulluppdrag.

Pakistans utrikesdepartement
svarade med att deklarera att Indiens
demonstration inte bara var ett
problem för landets grannländer,
utan också för det internationella
samfundet som helhet.
Relationerna mellan Indien och
Pakistan, de två kärnvapenstaterna
i regionen, har länge präglats av
bristande tillit och dålig kommunikation. Indiens innehav av ubåtsbaserade kärnvapen har potential att
störa den redan bräckliga balansen
i Indiska oceanen. Pakistan har i
samband med tillkännagivandet
förklarat att eftersom Indien har
gått utöver sin tidigare deklarerade
ambition om att skapa en trovärdig

avskräckande effekt, kommer
Pakistan nu att vara tvunget att
ompröva nivån på sin egen kärntekniska kapacitet.

Indiens premiärminister Narendra
Modi. Foto: kremlin.ru.

”He who wishes to serve his country
must have not only the power to think,
but the will to act.”
Platon
SAMARBETE UNDER SVÅRA OMSTÄNDIGHETER
En rad diplomatiska möten
mellan Frankrike och Italien om den
europeiska migrationspolitiken,
har under sista tiden kulminerat i
utbyte av förolämpningar mellan
respektive lands representanter.
Italiens vice premiärminister Matteo

Båt med migranter på Medelhavet.
Foto: Wikimedia Commons.
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Salvini och Frankrikes president
Emmanuel Macron har tvistat om
vem som ska ta ansvar för migranter
som kommer till Europa från Afrika.
Ambitionen från Frankrikes Naval
Group och Italiens Fincantieri att
utöka sitt samarbete sammanfaller
med de verbala konflikterna mellan
Rom och Paris. Konflikten tros av
bedömare få konsekvenser för detta
samarbete. Den största oron rör
avtalet som undertecknades i
oktober mellan Fincantieri och
Naval Group om att gemensamt
bygga och exportera fartyg.
Fincantieris VD, Giuseppe Bono,
uppgav i en intervju med italienska

media att han hoppas att affären är
starten på ett bredare samarbete som
kommer att dämpa konsekvenserna
av friktionerna med Frankrike: ”vi
är en del av samma allians, vi har en
gemensam historia”. Han tillägger
att ”de diplomatiska spänningarna
inte kommer att påverka det arbete
vi gör med Naval Group.”

Minou Sadeghpour är verksam
som styrelseledamot i Allmänna
Försvarsföreningen och bevakar
säkerhetspolitik och utvecklingen
i omvärlden.
minou.sadeghpour82@gmail.com

Ambassadör om nordisk balans

Åter till 80-talet

Nordisk balans
– då och nu
En geografisk konstellation som
indikerar samarbetsbehov.
Illustartion: Tanarch / Shutterstock.

”Here we go again”, skulle väl Ronald Reagan säga om läget per
2019, dock medveten om de stora skillnaderna mellan då och nu,
men också likheterna. De starka spänningarna har återkommit
mellan öst, nu Putins revanschistiska Ryssland, och väst, nu
försvagat av motsägelsefylld och svårtydd Trump-amerikansk
ledning, skriver Michael Sahlin.
Utrikesminister Pompeos
besked i början av februari om att
USA nu frånträder INF1-avtalet om
markbaserade medeldistans
robotar, och det väntade ryska
svaret på detta besked, innebär

ett steg i farlig riktning, där nästa
steg/risk heter New START2, som
löper ut om ett par år. Skulle inget
av dessa avtal längre gälla hamnar
rustningskontrollen i ett regellöst
tillstånd som, tillsammans med

spänningarna öst-väst och ett
allmänt uppdämt nukleärt moderniseringsbehov, lär bana väg för
en ny, ytterligare destabiliserande
kapprustningsvåg.

1
INF-avtalet (Intermediate-Range Nuclear Forces) Avtalet mellan USA och Sovjetunionen om att avskaffa medel- och kortdistansrobotar slöts den 8 december
1987 i Washington D.C. Det verkställdes 1991 då Sovjetunionen och USA avskaffade medeldistansrobotar.

New START- avtalet mellan USA och Ryssland, med det formella namnet Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic
Offensive Arms, ratificerades 2011 och löper ut 2021.

2
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Analys
Om detta finns mycket att säga,
särskilt som INF-frågan (och USA:s
argument för sitt frånträde) också
och inte minst handlar om de
säkerhetspolitiska implikationerna
av Kinas framväxande dominans.
Kina är ju inte part i de strategiska
avtal som reglerade övergången
från det kalla kriget till det som
kom efter.
Francis Fukuyama, som 1992
publicerade den omtalade boken
”The end of history and the last
man”, hade definitivt fel när han
i denna omstridda skrift gissade
följande:
”What we may be witnessing is not
just the end of the Cold War, or the
passing of a particular period of
the post-war history, but the end
of history as such: that is, the end
point of mankind’s ideological
evolution and the universalization
of Western liberal democracy as the
final form of human government”.
Fukuyamas förutsägelse har ju,
med facit i hand, förhånats rejält,
men, ärligt talat, vem delade inte, i
grunden, Fukuyamas optimistiska
synsätt vid den tiden, 1992, med
de säkerhetspolitiska perspektiv
som bredde ut sig till följd av det
kalla krigets slut? Vem trodde då
att världen bara 25 år senare skulle
ha återgått till ett läge ungefär som
det var cirka tio år före Fukuyama,
alltså det tidiga 80-talets riskfyllda
och ovissa år?
AVSPÄNNING OCH KRIGSRISKER
80-talets säkerhetspolitiska förut
sättningar skedde i slutet av 70-talet
längs två spår, och 1979 var som vi
minns ett ”annus horribilis”, med
åtminstone tre allvarliga säkerhetskriser. Men dessförinnan, och
parallellt med kriserna, fanns också
avspänningspolitiken/Europeiska
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säkerhetskonferensen/Helsingfors
avtalet, en period och en process
som särskilt i de europeiska små
staterna gav upphov till suckar av
lättnad och sänkt försvarspolitisk
gard. Samtidigt varnade säkerhets
analytiker i Nordeuropa för
utvecklingen i Nordatlanten när det
gällde den strategiska kärnvapen
balansen, och förbundskansler
Helmut Schmidt och andra nere
på kontinenten slog larm om att
Sovjet börjat ersätta äldre system
med en ny generation medeldistans
robotar. Här fanns alltså en märklig
kombination av rogivande och
oroande trender i den inter
nationella politiken. Och 1979 fick
de oroande trenderna överhanden.

”

Säkerhetspolitik
har, på nytt, blivit
en krävande syssla.
Det var inte lätt vid den tiden att
överblicka det säkerhetspolitiska
sambandet mellan de olika kris
momenten inom ”the crises of -79”,
de som nu firar 40-årsjubileum.
Ett av dessa moment var ayatollah
Khomeinis shiateokratiska över
tagande av makten i Iran (vars
konsekvenser för det iranskamerikanska förhållandet fort
farande plågar världen). Ett annat
var slaget om Mecka mellan
kungadöme och radikal sunniislam
som resulterade i den wahabistiska
kompromissen, med konsekvenser
än idag för krig och fred i Mellanöstern och för dagens shia-sunni
konflikt och jihadistiska terrorhot.
Mot slutet av året kom Natos s k
dubbelbeslut för att med Pershing 2och kryssningsrobotar söka tvinga

bort sovjetiska SS 20. Därefter,
under årets allra sista dagar, följde
Sovjetunionens intervention i
Afghanistan. Nästa år uppstod en
växande kris i Polen. Då skedde
också Jimmy Carters fiaskoartade
fritagningsförsök av den ameri
kanska gisslan i Teheran, en
händelse som fick konsekvenser
för utgången av det stundande
presidentvalet i USA. ( Så små
ningom inträffade också ubåtskrisen
i de svenska skärgårdarna – och
mycket mer.)
1980 segrade Ronald Reagan i
presidentvalet, med ett säkerhets
politiskt program innebärande tuff
konfrontation med den sovjetiska
motståndaren. I det ingick nukleära
och konventionella upprustnings
åtgärder, ”Stjärnornas krig”/SDI3,
som åtminstone i Sovjet kunde ses
som ett sätt att torpedera 1972 års
ABM4-avtal, grundbulten i den
strategiska balans som eftersträvats
under 70-talet. Inom detta lanse
rades också marinminister Lehmans
mer framskjutna maritima strategi
med åtföljande oro, åtminstone
i Sovjet, för ett fientligt nukleärt
förstaslag till följd av egen försvagad
andraslagsförmåga. Samtidigt
uppstod en utbredd oro i Europa
över Natos dubbelbeslut och kärnvapnens roll i kampen om denna
kontinent mellan det kalla krigets
kontrahenter. Härav följde politiska
utspel, däribland från Olof Palme
m fl om en kärnvapenfri zon i
Norden och en kärnvapenfri korridor i Centraleuropa. I september
1983 höll det som bekant på att
gå riktigt illa, ett kärnvapenkrigs
utbrott som utlöstes av misstag
men som lyckligtvis förhindrades
av den alerte sovjetiske överste
löjtnanten Stanislav Petrov.
Det var i denna miljö som norr
mannen Arne Olav Brundtland

3

Strategic Defense Initiative (SDI) var ett planerat amerikanskt försvarsprojekt, lanserat 1983.Målet var att kunna slå ut inkommande ballistiska kärnvapen.
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ABM-avtalet mellan Förenta Staterna och Sovjetunionen om begränsning av antiballistiska missilsystem trädde i kraft 1972.

lanserade sina tankar om en
”nordisk balans”, där de olika
ländernas nationella säkerhets
politiska linjer sammantaget och i
dynamisk samverkan sågs bidra till
(som det hette) en grundläggande
stabilitet och en begränsad militär
super- och stormaktsnärvaro i
Norden. De utgjordes av Finlands
VSB5-politik, Norges och Danmarks
Natomedlemskap (med vissa
specifika restriktioner), och där
emellan Sverige, den svenska
neutralitetspolitiken och det (”efter
våra förhållanden”) starka svenska
försvaret. Sammantaget var det
en konstruktion som också bidrog
till fred och stabilitet i det vidare
Europa, trots krigsriskerna i övrigt.
Genom att använda (det politiskt
kontroversiella) begreppet ”balans”
ville Brundtland markera – och
exemplifiera – dynamiska samband
och en gemensam nordisk avskräckningsfunktion. Innebörden av den
var att den stormakt som försöker
sig på att rubba en enskild nordisk
säkerhetskomponent riskerar att
rubba hela den nordiska konstruk
tionen i en för den aggressiva stormakten oförmånlig riktning. På så
sätt föreställde sig Brundtland en
länk och ett samband mellan de
olika nordiska ländernas säkerhetspolitik, en gemensam nordisk balans
mellan det som Johan Jörgen Holst
ett knappt decennium tidigare
hade benämnt ”avskrekking og
beroligelse”, då främst syftande på
sedermera klassisk norsk nord
områdespolitik.
Hur viktigt och försvarspolitiskt
relevant arrangemanget med
”nordisk balans” faktiskt var för att
främja europeisk fred och nordisk
säkerhet fick vi aldrig riktigt veta. Vi
kan inte heller ana hur illa det hade
kunnat gå med fred och säkerhet i
den kritiska 80-talsmiljön om inte
5

Thorvald Stoltenberg såg längre än huvuddelen av samtidens politiker i Norden.
Foto: Toresbe / Wikimedia Commons.

en offensiv Ronald Reagan och en
defensiv Michail Gorbatjov i
samverkan hade anvisat vägen till
ett sätt att undvika kollision och
katastrof. Deras toppmöten i
Genève och Reykjavik 1985-86 ledde
vidare till INF-avtalet 1987, och
sedan, på strategisk nivå, START
1-avtalet 1991. Och, parallellt med
detta, skedde utvecklingen från
Europeiska säkerhetskonferensen
i Helsingfors och Madrid, via
Stockholmskonferensen, till
Organisationen för säkerhet och
samarbete (OSSE) och Partnerskap
för fred (PFF). Dessa fick betydelse
som arenor för en fredlig utveckling
av öst-västförhållandet – och
därmed avvecklingen av det kalla
kriget och inträdet i en ny era.
”HERE WE GO AGAIN!”
”Here we go again”, skulle väl
Ronald Reagan säga om läget per
2019, dock medveten om de stora
skillnaderna mellan då och nu,

men också likheterna. De starka
spänningarna har återkommit
mellan öst, nu Putins revanschistiska
Ryssland, och väst, nu försvagat
av motsägelsefylld och svårtydd
Trump-amerikansk ledning, med
oklara konsekvenser för den
transatlantiska länkens säkerhets
politiska hållfasthet. Till detta
har kommit allmänpolitiska och
försvarspolitiska ovissheter på den
europeiska arenan, återigen den
starka oron för vad en hotande
avtalslöshet på kärnvapenområdet
kan komma att betyda för Europas
– inklusive Nordens – fred och
säkerhet. Vid den mörknande
horisonten finns nu också hot som
cyber- och hybridkrigföringen,
multipolariseringen och Kinas till
synes oemotståndliga makttillväxt,
multilateralismens försvagning, de
många samtidiga regionala kriserna,
den svårhanterliga massmigrationen, och så klimatförändringarna.

Fördrag om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd, VSB-fördraget, mellan Sovjetunionen och Finland undertecknades 1948.
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Säkerhetspolitik har, på nytt, blivit
en riktigt ordentligt krävande
syssla, även och inte minst för
mindre stater, som de nordiska.
Överlag finns nu en starkare
betoning på ”avskrekking” än på
”beroligelse” och förlitan på internationella, avtalsenliga säkerhets
strukturer, en spiral av actionreaction utan accepterade spelregler.
NORDISK BALANS 2019
I Brundtlands nordiska balans
tänktes skillnaderna i vald säkerhets
politisk linje som en komplementär
stabilitetstillgång i balansen mellan
”avskrekking” och ”beroligelse”.
Det nordiska försvarssamarbetet
växte också, långsamt men säkert,
under de efterföljande två decennierna efter det kalla kriget, där ett
bedömt radikalt minskat ryskt hot
lämnade utrymme för att främja ett
närmare samarbete, trots alliansskillnaderna. Ändå aktualiserade
detta närmande samtidigt vikten av
de avgörande vägvalsskillnaderna,
som samarbetshinder.
Detta kom till uttryck inte minst
åren 2008 – 2009 då Sverige
formulerade sin ensidiga solidari
tetsdeklaration (då utan tydligt
nordiskt svar) och då Thorvald
Stoltenberg utgav sin framtids
version av samarbetsmöjligheter
i 12 operativa punkter samt en
trettonde punkt där han formu
lerade ett förslag till en gemensam
nordisk solidaritetsdeklaration:
”En slik felleserklæring fra de
nordiske regjeringene vil muliggjøre et langt tettere militært
samarbeid enn det som er tilfellet
i dag.”, skrev Stoltenberg, och
fortsatte att en sådan deklaration
”må gis en form som gjør at den
ikke kommer i konflikt med de
forpliktelser de nordiske landene
har påtatt seg gjennom FN, EU
og Nato. Ved å muliggjøre et tett
militært samarbeid vil erklæringen
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legge et viktig grunnlag for å
styrke de nordiske landenes evne
til å oppfylle sine forpliktelser og
stille ressurser til disposisjon for
disse organisasjonene”. Han talade
försiktigtvis om FN, EU och Nato,
men alla, inte minst sonen Jens,
då statsminister, nu Natochef,
visste att han egentligen talade om
Nato. Men för sådana deklarationer var tiden uppenbart ännu inte
riktigt mogen även om man inte
bör förringa den rätt långtgående
”nordiska solidaritetsdeklaration”
som antogs ett par år senare.
Idag, tio år senare, när världen
åter har förändrats, och Thorvald
Stoltenbergs framtidstankar än
mer framstår som uppenbart
framsynta, framtonar en tydlig
syntesmöjlighet i det nordiska
försvars- och säkerhetspolitiska
samarbetet, jämfört med de år som
gått och den utveckling som skett
sedan 1981 då Brundtland till sina
tidigare skrifter i ämnet lade den
med titeln ”Den klassiske, den
omsnudde og den fremtidige
nordiske balanse”. Hans tankar då
om vari den ”fremtidige” nordiska
balansen kunde tänkas bestå kunde
inte förutse vare sig det kalla
krigets slut, de cirka 15 därefter

Michael Sahlin.
Foto: Hasse Persson-Bru.

följande åren av Pax Americana,
eller framväxten av det som här
ovan sammanfattas under Reagans
berömda citat från debatten med
Jimmy Carter 1980. Det var inte
heller möjligt att förutsäga den nya
nordiska scenen med NORDEFCO,
det svensk-finska samarbetet
”bortom freden”, och det täta
svensk-finska samarbetet med
Nato, och bilateralt med USA. Det
är ett samarbete som rimligen i hög
grad upphäver den militärpolitiska
betydelsen av alliansskillnaderna,
och då till följd av en gemensam
nordisk bedömning av Norden som
ett gemensamt operationsområde
i ett tänkt, relevant krigsscenario.
Därigenom är det inte längre
aktuellt att tala om en nordisk
balans, även om alliansfrågan
dagspolitiskt är fortsatt känslig,
och viktig.
Eller går det att hävda att begreppet
nordisk balans även i dagens läge
behåller något av den relevans
som Brundtland tänkte sig då, att i
en totalvägning av det viktiga
begreppsparet ”avskrekking –
beroligelse” det fredspolitiskt
optimala trots allt bär vidare ett
mått av komplementaritet av skilda
säkerhetspolitiska komponenter,
där kvarvarande skillnader kan ses
som en tillgång snarare än ett hinder
och en belastning? Åtminstone tills
vidare? Dags för den Stoltenbergdeklaration som 2008 lades på
hyllan? En grund för detta lades
i höstas då de nordiska försvars
ministrarna enades om en ny
samarbetsvision där det (inför det
svenska NORDEFCO-ordförande
skapet) talades om försvars
samarbete ”i alla konfliktnivåer”
(sic!).
Michael Sahlin är fil dr,
f d ambassadör och f d stats
sekreterare.

TEMA: Nordiskt totalförsvar och samarbete

Från ekonomi
till säkerhet
I alla tänkbara kris- och konfliktscenarier i Östersjöområdet (inklusive
Nordkalotten) anses Ryssland se området som ett enda operationsområde.
Det innebär att alla nordiska länder på ett eller annat sätt kommer att
drabbas av en kris eller en konflikt i området vare sig den är i Östersjön
eller Ishavet (eller båda).
Magnus Petersson

N

är jag för fem år sedan skrev att det
nordiska militärpolitiska samarbetet,
främst manifesterat genom det stor
slagna NORDEFCO-projektet, ”bidde en
tumme”, var det mot bakgrund av att de
två största och viktigaste gemensamma norsk-svenska
materielprojekten – artillerisystemet Archer och upp
handlingen av tunga lastbilar – hade gått i stöpet. Dessa
var tänkta att ge de ekonomiska,
tekniska och operativa vinster som
samarbetsparterna sade sig eftersträva.
Det ekonomi-drivna NORDEFCOsamarbetet hade misslyckats kapitalt
och det rådde dålig stämning mellan
länderna (Vårt Försvar 2:2014).

”

F

ör det första är Finland i dag med i kalkylerna
fullt ut. Under det kalla kriget satte den så kallade
Vänskaps-, samarbets- och biståndspakten (VSBpakten) mellan Finland och Sovjetunionen helt stopp
för finländskt försvarssamarbete med väst (inklusive
Sverige). Nu är Finland, liksom Sverige, fullvärdig
medlem i EU, och tillsammans med Sverige Natos bästa
partners. Vidare har Finland och Sverige etablerat ett
mycket långtgående militärpolitiskt
samarbete med varandra. Var för sig,
men också tillsammans, har de också
ingått en lång rad försvarsavtal med
Nato, Storbritannien, USA och flera
andra Natoländer. Finland och Sverige
deltar i varandras övningsverksamhet
och i Nato och Natoländers övningsverksamhet i närområdet (det senaste
exemplet är Natos storövning Trident
Juncture). Finland och Sverige har
aldrig varit så integrerade i de västliga försvarsstruktu
rerna som de är nu – strategiskt, operativt och taktiskt.

Det största
problemet
är bristen
på militära
resurser.

Nu är det ett annat ljud i skällan.
Rysslands alltmer aggressiva uppträ
dande i närområdet – och Natos mot
åtgärder – har genererat en helt ny typ av samarbete,
drivet av gemensam säkerhet och gemensamma militärpolitiska intressen. Situationen nu är mer lik det tidiga
kalla kriget, då den skandinaviska militärstrategiska
sammanflätningen och det gemensamma hotet från
öster utgjorde en stark grund för långtgående tankar och
förhandlingar om ett skandinaviskt försvarsförbund.
Men det finns också viktiga skillnader jämfört med då.
De flesta är faktiskt till det bättre.

För det andra har de liberaldemokratiska krafterna i
stor utsträckning segrat i Östersjöområdet. Under det
kalla kriget behärskade det totalitära Sovjetunionen och
dess allierade, Östtyskland, Polen, och de tvångsinför
livade baltiska Sovjetrepublikerna, fullständigt området.
Väst hade små möjligheter att operera i Östersjön, det
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var helt enkelt för farligt. I stället fick man koncentrera
sig på att ”stänga” Östersjösunden så att Sovjetunionen
och dess allierade inte skulle kunna komma ut på Nord
sjön och Atlanten. Nu är situationen helt annorlunda.
Östtyskland är en del av Nato- och EU-medlemmen
Tyskland. Polen och de självständiga baltiska
staterna är fullt ut integrerade i EU och Nato.
Ryssland kan förvisso fortfarande hota västliga
operationer i området med sina Anti-Access/
Area Denial (A2AD)-bubblor runt Kaliningrad
och St Petersburg, men under det kalla kriget
var hela Östersjöområdet en enda stor A2ADbubbla och på sätt och vis en förlorad flank för väst.
För det tredje är Ryssland starkt försvagat jämfört med
Sovjetunionen, och bör jämföras med europeiska stormakter som Frankrike och Storbritannien snarare än
med USA. Landet har visserligen en kärnvapen
arsenal som är jämförbar med USA:s, men i
övrigt är landet politiskt och ekonomiskt ”bara”
en regional stormakt som, trots att ryssarna
satsar mer på försvar generellt än alla Natos
medlemsländer, ”bara” når upp till cirka en
tredjedel av de europeiska Natoländernas för
svarssatsningar och cirka en tiondel av Natos
(inklusive USA och Kanada). Ryssland har helt
enkelt inte militär kapacitet att ockupera Norden
och Västeuropa längre. Och skulle Tyskland satsa
två procent av sin bruttonationalprodukt på sitt
försvar, så skulle landet ensamt ha en större
försvarsbudget än Ryssland.

D

etta betyder dock inte att Ryssland är en
ofarlig granne. Den relativa svagheten i förhållande till väst kan leda till att Ryssland
väljer att eskalera en konflikt genom användning av
kärnvapen. På så vis är situationen den omvända
jämfört med den under det kalla kriget, då
Sovjetunionens och Warszawapaktens konventionella styrkor var vida överlägsna västs,
och väst tvingades att sätta sin tillit till
massiv vedergällning med kärnvapen för
att hindra Sovjetunionen från att ockupera
Västeuropa.
Dessutom, i alla tänkbara kris- och konfliktscenarier i Östersjöområdet (inklusive Nordkalotten) anses Ryssland se området som ett
enda operationsområde. Det innebär att alla
nordiska länder på ett eller annat sätt kommer att drabbas
av en kris eller en konflikt i området vare sig den är i
Östersjön eller Ishavet (eller båda samtidigt). Därför
har de nordiska länderna ett gemensamt intresse av
största möjliga militärpolitiska integration. Och därför
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har det nordiska militärpolitiska samarbetet större
möjligheter att lyckas denna gång, än när samarbetet
drevs av ekonomiska faktorer.

D

et gemensamma säkerhetsintresset ser vi också
resultatet av i många sammanhang, såsom stärkt
säkerhetspolitisk dialog, gemensamma säkerhets
politiska deklarationer, förenklat tillträde till varandras
territorier, omfattande armé-, flyg- och marinsamarbete,
ökat informationsutbyte, gemensamma övningar och
deltagande i gemensamma styrkor såsom det brittiskledda Joint Expeditionary Force (JEF). I en nyligen
publicerad FOI-rapport, ”Nordiskt operativt försvars
samarbete”, går författarna i detalj igenom detta
samarbete på område efter område för den som är
intresserad av en fördjupad bild.
Naturligtvis är Finlands och Sveriges allianslöshet
fortfarande gränssättande för fullständig nordisk
försvarsintegration, och ett finländskt och
svenskt Natomedlemskap verkar ännu mer
fjärran nu än för fem år sedan. Men inriktningen av, och summan av, försvarsintegrationen i dag jämfört med för fem år sedan,
är helt annorlunda tack vare att samarbetet
vilar på gemensamma säkerhetsintressen.

D

et största problemet nu, jämfört med
för fem år sedan, är inte de olikartade
institutionella kopplingarna utan
bristen på militära resurser. Danmark, Norge
och Sverige har så små försvarsmakter att
de varken kan göra flera saker samtidigt eller
operera över lång tid. De militära resurserna är
så få att de blivit strategiska. Detta kan leda
till att regeringarna och militärledningarna
i en kris eller konflikt inte vågar använda
dem av rädsla för att de ska förloras och
inte kunna täckas upp av reserver (som
inte finns). Att öka tillgången på militära
resurser framstår därför som de skandinaviska
regeringarnas viktigaste försvarspolitiska upp
gift just nu. Om inte det sker så kommer trovärdigheten i, och effekterna av, det nordiska
militärpolitiska samarbetet snabbt att sjunka,
både bland allierade och potentiella angripare.
Magnus Petersson är professor och verksam vid Institutt for forsvarsstudier i Oslo.
magnus.petersson@ifs.mil.no
Förenas krafterna mångdubblas styrkan. En
svensk och en finsk soldat diskuterar granatgeväret. Foto: Försvarsmakten.
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TEMA: Nordiskt totalförsvar och samarbete

Finlands
totalförsvar
I Finland har man anammat en vidare syn på säkerheten.
Istället för totalförsvar används idag begreppet övergripande
säkerhet. Övergripande säkerhet är en finsk samarbetsmodell
där myndigheterna, näringslivet och organisationer tillsammans
jobbar för att trygga samhällets vitala funktioner i alla lägen.
Rami Peltonen

T

otalförsvar är en modell som redan under
flera decennier har varit styrande när det
gäller Finlands sätt att förbereda sig inför
krig. Det består av alla militära och civila
åtgärder med vilka man skyddar statens
självständighet samt medborgarnas säkerhet mot yttre
hot – d v s hot från andra stater eller statliga aktörer.

Från början var totalförsvarets huvudfokus att trygga
Försvarsmaktens möjligheter att verka – utan att äventyra
det civila samhällets funktionalitet, vilket man behövde
för att det civila samhället skulle kunna stödja de mili
tära ansträngningarna.
Huvudansvaret för Finlands militära försvar ligger
förstås på Försvarsmakten, men det går inte att helt och
hållet skilja Försvarsmakten från det övriga samhället.
Försvaret angår alla – särskilt i Finland, där vi fortfarande har en försvarsmakt som bygger på allmän
värnplikt och vars krigsorganisation till huvuddel består
av reservister.

I

dagens läge har vi en försvarsmakt bestående av
280 000 soldater, varav 260 000 kommer från den
utbildade reserven. När man mobiliserar drar man
bort 260 000 människor från arbetsmarknaden, d v s
nästan åtta procent av arbetskraften, men hela samhället
måste fungera ändå. Kanske till och med mer effektivt
än tidigare och åtminstone under svårare omständig
heter än vanligt.
Dessutom handlar det inte endast om personal. Den finska
försvarsmaktens möjligheter att verka i krig baserar sig
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till stor del på olika resurser som fås från annat håll i
samhället. Försvarsmakten har inte själv några stora
lager som skulle täcka alla behov som uppstår, utan man
måste kunna utnyttja hela samhällets resurser.
Man måste se till att man inte krigsplacerar sådana
personer i Försvarsmakten som kan göra större nytta i
det civila. Alla fordon som behövs för försvarslogistiken
måste kartläggas och krigsplaceras, företag måste planera
sin egen verksamhet med begränsade resurser, råvaror
och material måste lagras för att säkerställa försörjning
och krigsviktig produktion, o s v.

U

nder kalla kriget var allt detta viktigare än idag.
I slutet på åttiotalet hade vi en försvarsmakt på
540 000 soldater – nästan dubbelt så många som
idag, men världen har förändrats. Vår försvarsmakt har
blivit mindre och därmed har Försvarsmaktens behov
av stöd från det övriga samhället minskat. Samtidigt har
det uppstått nya hot. Det finns inte bara militära hot
utan även cyberattacker, pandemier, naturkatastrofer,
kärnkraftsolyckor, påverkansoperationer med mera.
Dessa säkerhetshot anknyter till varandra, är svåra att
förutse och uppstår med kort varsel. Ibland kan det
också vara svårt att identifiera vem eller vilka som står
bakom hotet och därmed knyts den yttre och inre säker
heten närmare varandra. Alltså finns det fortfarande
behov för ett fungerande beredskapssystem.
I och med att omvärlden och hotbilderna har förändrats
har man i Finland anammat en vidare syn på säkerheten.
Istället för totalförsvar används idag begreppet över-

Representanter från Finlands försvarsmakt, gränsbevakningsväsende och polis i samverkan.
Foto: Bildarkivet vid Finlands Försvarsmakt.

gripande säkerhet. Övergripande säkerhet är en finsk
samarbetsmodell där myndigheterna, näringslivet och
organisationer tillsammans jobbar för att trygga sam
hällets vitala funktioner i alla lägen. Det militära försvaret är fortfarande viktigt och i många avseenden
dimensionerande, men det är inte längre den ensamstående drivkraften i beredskapstänkandet.

E

nligt beredskapslagen ska samtliga myndigheter
genom beredskapsplaner och förberedelser säker
ställa att deras uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden.
Och då är det inte frågan endast om ett krig eller krigs
hot. Det kan lika väl vara på grund av en stor olycka
eller på grund av en allvarlig störning i det internationella
handelsutbytet. Vad som är avgörande är hotets allvar
lighetsgrad och om det är möjligt att lösa situationen
med de befogenheter som gäller under normala förhållanden. Vid en allvarlig kris kan myndigheter tilldelas
extrabefogenheter efter att regeringen i samverkan med
presidenten har konstaterat att det råder undantagsförhållanden.
Ledningsförhållandena och ansvarsfördelningen kvar
står i alla lägen så oförändrade som möjligt. Regeringen
samt behöriga ministerier leder och samordnar tryggandet av samhällets vitala funktioner och de behöriga
myndigheterna leder den operativa verksamheten.

Aktörer inom näringslivet har redan övertagit ansvaret
för en del av myndigheternas tidigare uppgifter och
håller på att överta ansvaret för ännu flera. Således har
näringslivet fått en betydande roll, särskilt inom försörj
ningsberedskapsplaneringen.

U

nder årtiondenas gång har försörjningsberedskapen utvecklats från att förbereda inför mili
tära kriser till att trygga företagens kontinuitet
och skydda den kritiska infrastrukturen. Företagen ska
kunna leverera varor även under undantagsförhållanden.
En bra beredskap är till nytta för både myndigheter och
näringslivet.
Totalförsvaret är den modellen som vi har för att förbereda det finska samhället för krig, men vi har lärt oss
att beredskapsåtgärder inte bör avgränsas till enbart
militära hot – totalförsvaret är en del i den övergripande
säkerheten.
Rami Peltonen är Kommodor och Finlands försvarsattaché i Sverige.
rami.peltonen@formin.fi

Näringslivet har inte någon lagstadgad skyldighet att
planera för undantagsförhållanden, men det betyder inte
att näringslivet inte skulle vara delaktigt. Tvärtom.
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TEMA: Nordiskt totalförsvar och samarbete

Dagens norske
totalforsvar
Det nye totalforsvaret skal kunne fungere i hele spekteret av fred,
krise og krig. Det er ikke lenger det nasjonale nødvergeinstrumentet
det engang var, men skal ha en praktisk anvendelse innenfor en rekke
områder og være til gjensidig nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig.
Per M Norheim-Martinsen

M

ed slutten på den kalde krigen gikk
det norske totalforsvaret nærmest i
glemmeboken. Men den sikkerhets
politiske utviklingen har gjort det
nødvendig å hente frem og moderni
sere totalforsvarskonseptet.
Totalforsvaret var selve kjernen i den kalde krigens
norske mobiliseringsforsvar. Enkelt forklart var totalforsvaret småstatens ekstreme løsning på et ekstremt
problem: total krig, sannsynligvis utkjempet mellom to
supermakter, med bruk av atomvåpen. Totalforsvaret
ble sett på som et ”nasjonalt nødvergeinstrument” og
ville, dersom det brøt ut krig, medført en brå og fullstendig
omveltning og militarisering av hele det norske sam
funnet. Så godt som alle arbeidsføre voksne menn ville
gått inn i de væpnede styrker, og inntil en tredel av hele
befolkningen ville blitt direkte involvert i krigsinnsatsen.

S

ystemet var bygget på rekvisisjon av privat mate
riell og massemobilisering. Grunnprinsippet var at
samfunnets samlede ressurser om nødvendig
skulle kunne mobiliseres for forsvaret av landet, for å
kunne håndtere akutte og prekære sikkerhetsutfordringer
i væpnet konflikt eller når væpnet konflikt truet. Det var
et instrument som skulle brukes kun i den aller øverste
delen av krisespekteret.
Da faren for total krig falt bort med slutten på den kalde
krigen, falt også behovet for totalforsvaret bort. Helt til
det igjen ble hentet frem utover på 2000-tallet, etterhvert
som norske myndigheter begynte å innse behovet for
at Forsvaret skulle kunne bidra til å sikre et stadig mer
sårbart samfunn mot både menneskeskapte og naturlige
trusler, det være seg alt fra terroranslag til flom eller
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redningsaksjoner. I 2004 sluttet Stortinget seg til å
modernisere totalforsvaret, og i november 2016 opprettet
regjeringen Totalforsvarsprogrammet, som har som mål
å utvikle et samtidstilpasset totalforsvar. Resultatet av
dette arbeidet skal være ferdig i 2020.
Samtidig har det foregått en utvikling innenfor forsvars
kretser, som også knytter moderniseringen av totalforsvarskonseptet opp imot Forsvarets endrede behov.
I langtidsplanen for forsvarssektoren for perioden
2017-20 vektlegges det at Forsvaret må utnytte mulig
hetene som ligger i bruk av strategiske avtaler med sivile
kommersielle aktører for å løse sitt samfunnsoppdrag.
Eksempelvis har Forsvaret inngått en rammeavtale med
WILNOR Governmental Services (WGS), hvor rederiet
Wilhelmsen og NorSea Group har forpliktet seg til å
levere logistikkstøtte til Heimevernet og Forsvarets
spesialstyrker i fred, krise og krig. Fjorårets store NATOøvelse Trident Juncture testet også ut et vertslandsstøtte
konsept, som baserer seg tungt på sivile leverandører.

D

et vi ser nå, er altså konturene av et ganske annet
totalforsvarskonsept enn det som ble utviklet
under den kalde krigen. Det nye totalforsvaret
skal kunne fungere i hele spekteret av fred, krise og krig.
Det er ikke lenger det nasjonale nødvergeinstrumentet
det engang var, men skal ha en praktisk anvendelse
innenfor en rekke områder og være til gjensidig nytte
for Forsvaret og samfunnet for øvrig. Men samfunnets
behov og Forsvarets behov er ikke nødvendigvis alltid
sammenfallende, noe som skaper spenninger når et nytt
totalforsvar nå er i støpeskjeen.
Det nye totalforsvarskonseptet er tuftet på to grunnleggende endringer av den kalde krigens modell: Det

Totalforsvaret i aksjon. Foto: Frederik Ringnes, Forsvaret.

tradisjonelle skillet mellom fred, krise og krig, og sivile
og militære samfunnsoppgaver er langt på vei visket ut.
Der hvor det tidligere gikk tydelige skiller mellom stats- og
samfunnssikkerhet, normal- og unntakstilstander, både
i forhold til lovgivning og myndighetsområder, har vi
nå fått mer glidende overganger. Mens det gamle totalforsvaret var et omfattende system, strengt regulert
gjennom beredskapslovgivningen, men i liten grad brukt,
er det nye totalforsvaret basert på pragmatisme, fleksibilitet og gjensidighet – og det er til for å brukes. Hvilke
konsekvenser har dette?
Det gamle totalforsvaret var et produkt av frykten for total
krig. Den frykten er ikke lenger tilstede. Spørsmålet er
om man i utviklingen av det nye totalforsvaret er bevisst
nok krigen som kontekst. Det ligger i dagens komplekse
trusselbildes natur at samfunns- og statssikkerhet flyter
over i hverandre. Men det er likevel nødvendig å diskutere hvor grensene for totalforsvaret går for at ikke
begrepet skal tømmes for mening.

E

nkelte miljøer har tatt til orde for å bytte ut totalforsvar med totalberedskap. Men da fjerner man
samtidig begrepet fra den sterke forankringen og
legitimiteten totalforsvaret har i norsk offentlighet. Til
sammenligning er det svenske totalforsvaret fortsatt
strengt forbeholdt den aller øverste delen av krisespekteret, et veivalg som reflekteres i tittelen på brosjyren
”Om krisen eller kriget kommer”, som ble distribuert til
alle svenske husstander i 2018. I Norge har man altså
valgt å utvide og tilpasse totalforsvarskonseptet istedenfor å snevre det inn.

sivile samfunn. Dette har man fra militær side ofte vært
skeptisk til, da nye oppgaver fort tar oppmerksomheten
bort fra andre – underforstått viktigere – oppgaver og
ikke nødvendigvis ledsages av økte ressurser. På den
andre siden har moderniseringen av totalforsvaret altså
blitt tett assosiert med en utvikling hvor Forsvaret gjør
seg avhengig av avtaler med kommersielle aktører for å
kunne fungere.
I utgangspunktet skulle begge disse utviklingstrekkene gi
liten grunn til begeistring i forsvarskretser. Likevel kan
det synes som om revitaliseringen av et begrep, som har
vist seg å ha altoverveiende positiv klang i den norske
offentligheten, også har åpnet opp et rom for nytenkning
og innovasjon i en sektor, som tradisjonelt har vært
preget av konservatisme og endringsskepsis.
Det er viktig at norske myndigheter er seg bevisst både
utfordringene og mulighetene, nå som det nye norske
totalforsvaret er i støpeskjeen.
Per M Norheim-Martinsen
er førsteamanuensis ved
Forsvarets høgskole og
redaktør av boken ”Det
nye totalforsvaret”, som
publiseres på Gyldendal
våren 2019.
pmartinsen@fhs.mil.no

For Forsvarets del har revitaliseringen av totalforsvaret
betydd en gradvis tilføring av nye oppgaver opp imot det
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TEMA: Nordiskt totalförsvar och samarbete

Danmarks militära försvar karakteriseras av hög personell kvalité. Foto: SSR, Hjemmeværnet.

Danmarks
totalforsvar
Grundlæggende ledes dansk totalforsvar af Politiet, der støttes af
Forsvaret, herunder Hjemmeværnet, i fornødent omfang. Operativt
koordineres i den Nationale Operativt Stab (NOST). Det danske
totalforsvar reguleres af ”Aftale på forsvarsområdet 2018-2023” som
blev indgået i januar 2018 mellem hovedparten af Folketingets partier.
Rasmus Dahlberg og Troels Graff
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I

dansk kontekst betegner ”Totalforsvaret” samfundets samlede beredskab, som kan indsættes
i tilfælde af krig og kriser. Historisk set opstod
ideen om totalforsvar i Danmark – ligesom i en
række andre europæiske lande – i 1930’erne,
da man indså, at fremtidens krige ikke kun ville blive
udkæmpet på slagmarkerne, men også ramme civilbefolkningen hårdt. Efter bombningen af Guernica i
1937 etableredes i Danmark året efter Statens Civile
Luftværn, som imødegik truslen fra fjendtlige bombefly gennem anlæggelse af offentlige beskyttelsesrum for
civilbefolkningen og fra 1941 organisering af frivillige i
Civilbeskyttelsestjenestens Udrykningskolonner (CBU).

E

fter verdenskrigens afslutning blev Statens Civile
Luftvæsen omdannet til Civilforsvarsstyrelsen i
1949, mens CBU-korpset blev til styrelsens operative gren under betegnelsen Civilforsvarskorpset. Sammen med politiet og det kommunale redningsberedskab
udgjorde Civilforsvaret således den civile del af Total
forsvaret i Danmark under den Kolde Krige, mens forsvaret stod for den militære del. I 1993 blev Civilforsvaret
omdannet til Beredskabsstyrelsen med dels sektor
myndighedsansvar på beredskabsområdet i Danmark,
dels ansvar for det operative statslige redningsberedskab til støtte for det kommunale niveau.
Grundlæggende ledes dansk totalforsvar af Politiet,
der støttes af Forsvaret, herunder Hjemmeværnet, i
fornødent omfang. Operativt koordineres i den Natio
nale Operativt Stab (NOST). Det danske totalforsvar
reguleres af ”Aftale på forsvarsområdet 2018-2023”
som blev indgået i januar 2018 mellem hovedparten af
Folketingets partier. I aftalen blev den ændrede sikkerhedspolitiske situation i verden og dens betydning for
trusselsbilledet anerkendt, og dansk forsvar blev tilført
flere økonomiske midler. Således vil det danske forsvarsbudget i 2023 være 20 procent større end i 2018
med baggrund i et trusselsbillede, der er mere alvorligt
end på noget andet tidspunkt siden Murens fald. Aftalen
indebærer derfor en række justeringer og forbedringer
af dansk forsvars mulighed for at støtte Politiets ledelse
og koordinering af totalforsvaret, der kan ses som blot
et af flere kommende skridt for at forberede Danmark
på mulige trusler.
I aftalen for 2018-2023 blev Forsvarets evne til at støtte
dansk politi styrket som følger:
• Forsvaret bistår fortsat politiet med grænsekontrol og
bevogtningsopgaver med støtte fra Hjemmeværnet.

• Forsvaret har permanent helikopterberedskab til at
støtte politiet.
• Der opstilles et ekstra vagthold værnepligtige ved den
Kongelige Livgarde der kan støtte politiet med kort
varsel.
• Der afsættes midler til at Forsvaret kan stille enheder
på højt beredskab til rådighed for politiet.
• Forsvaret overtager ansvar for personbeskyttelse i
højrisikoområder.
• Forsvaret opstiller ekstra specialoperationsstyrker,
der kan støtte politiet.
• Der indkaldes flere værnepligtige, så forsvarets muligheder for at mobilisere og styrkeopbygge og imødegå
krise eller krig i Danmark forbedres og værnepligten
målrettes nationale udfordringer. De værnepligtige
opstilles i en totalforsvarsstyrke i rammen af Hjemme
værnet.
• Der oprettes et national luftoperationscenter.
Endvidere analyseres det, om Forsvaret kan støtte politiet yderligere.

D

et blev samtidig anerkendt, at der er en tydelig og
stigende trussel indenfor cyberområdet, hvorfor beskyttelsen af Danmark mod cyberangreb
styrkes. Således udbygges sensornetværk, der etableres
et cybersituationscenter og Center for Cybersikkerheds
analytiske og forebyggende kompetence styrkes. Der
afsættes en pulje på 500 mio kr årlig til håndtering af
fremtidens cyberudfordringer og samtidig styrkes og
fokuseres forsknings- og uddannelsesindsats, så Danmark
er på forkant.
Endelig blev Hjemmeværnet styrket med midler til mere
moderne materiel og fokus på den nye ”Host Nation
Support” opgave i tilfælde af en krise eller krigssituation,
hvor Hjemmeværnet skal kunne mobilisere ca. 15.000
soldater sammen med ca. 5.000 værnepligtige til løsning
af nationale opgaver. Hjemmeværnet fastholder sin støtte
til Forsvaret, Politiet, Redningsberedskabet og Skatteforvaltningen.
Rasmus Dahlberg er adjunkt ved Forsvars
akademiet og Troels Graff er major ved
Hjemmeværnskommandoen.
rada@fak.dk
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Militärt och civilt försvar behöver
varandra. Foto: Försvarsmakten.

Svenskt totalförsvar
– vart är vi på väg och hur kommer vi dit?
Det är nu drygt tre år sedan regeringen gav de statliga myndig
heterna tydliga direktiv om ”återstart” av totalförsvaret. Flera
viktiga steg i att bygga ett starkt totalförsvar har nu tagits, men
det är en stor och komplicerad uppgift som tar tid.
Annika Elmgart

M

yndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) har rollen att samordna samhällets planering för civilt
försvar, en roll som regeringen har
tydliggjort i en ny myndighetsinstruk
tion. Det går dock inte att peka på en aktör som har det
samlade ansvaret, eftersom totalförsvaret omfattar hela
samhället med all den verksamhet som måste fungera
under höjd beredskap. Utmaningen och komplexiteten
med att skapa ett modernt och starkt totalförsvar är att det
är en uppgift för hela samhället. Det gemensamma arbete
som har gjorts avseende krisberedskap är en utmärkt
grund för det arbete som vi nu gör för det civila försvaret.

Det militära och det civila försvaret behöver gå hand
i hand för att få ett sammanhängande totalförsvar.
Regeringen har gett MSB och Försvarsmakten i uppdrag
att ”främja och utveckla en sammanhängande planering
för totalförsvaret”. Uppdraget redovisades till regeringen
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i slutet av februari 2018. Även de bevakningsansvariga
myndigheterna fick viktiga uppdrag kopplade till total
försvarsutvecklingen i sina regleringsbrev, som nu redo
visats. Bland annat fick de i uppdrag att krigsplacera den
personal som krävs för verksamheten under höjd beredskap.

K

rigsorganisation och krigsplacering är viktiga
planeringsverktyg i uppbygganden av ett civilt försvar för ett samhälle som också ska kunna fungera
i krig. Under 2019 ska även kommuner och landsting
påbörja arbetet med att skapa en krigsorganisation och
krigsplacera personal. För att stödja aktörerna i detta
arbete har MSB i samverkan med Försvarsmakten och
Rekryteringsmyndigheten tagit fram en vägledning
”Rätt person på rätt plats”, som riktar sig till centrala
myndigheter. Under 2019 kommer denna vägledning att
kompletteras med målgruppsanpassade vägledningar för
kommuner och landsting, som stöd i deras arbete.

TEMA: Nordiskt totalförsvar och samarbete
Förutom att vi måste ha en gemensam sammanhängande planering behöver aktörerna en planeringsinriktning,
det vill säga information om vad de ska planera för att
klara av. Klara sig utan el i x antal timmar? Räkna med
att betalningssystemen inte fungerar? Även här har MSB
och Försvarsmakten fått ett uppdrag som nyligen har
redovisats till regeringen. Med stöd av planeringsinrikt
ningen ska samtliga bevakningsansvariga myndigheter ta
fram planer för hur de ska kunna hantera de påfrestningar som beskrivs. Inrikt
ningen
har fokus på sju prioriterade områden:
energiförsörjning, livsmedel, information och kommunikation, transporter,
finansiella tjänster, hälso- och sjuk
vård samt skydd och säkerhet.

D

”

• Säkerhetsskydd; Arbetet med beredskapsförberedelser
inom det civila försvaret skapar behov av ett utökat
och stärkt arbete med säkerhetsskydd.
• Krigsorganisation och krigsplacering.
Länsstyrelserna har en central roll i detta arbete då de
har till uppgift att stötta kommunerna i arbetet med
att utveckla det civila försvaret och utföra uppgifterna i
överenskommelsen.

Totalförsvaret
berör hela
samhället.

en sammanhängande plane
ringen och planeringsinriktningen är två viktiga
steg på vägen mot ett starkt totalförsvar. Andra
viktiga steg som tagits är de kommun- och lands
tingsöverenskommelser om civilt försvar som Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och MSB tecknat.
Dessa reglerar vilket finansiellt och praktiskt stöd som
MSB och andra myndigheter ska ge. Staten ska hjälpa
kommunerna och landstingen genom att bl a erbjuda
utbildningar och ta fram vägledningar. Stödet är inriktat
på tre uppgifter som ska prioriteras 2018-2020:
• Kompetenshöjning inom totalförsvar; såväl förtroendevalda som tjänstemän ska få grundläggande
kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.
Samverkan är en fram
gångsfaktor. Foto: Jimmy
Croona, Försvarsmakten.

F

lera viktiga steg har tagits och
ett intensivt arbete pågår på
nationell, regional och lokal nivå.
Men det finns mycket arbete kvar.
Några viktiga parametrar i det fortsatta arbetet:

• Vi gör det tillsammans. Det civila och militära
försvaret måste fortsätta att utvecklas parallellt.
Detta förutsätter att MSB och Försvarsmakten håller
varandra hårt i handen, så att vi verkligen bygger ett
totalförsvar. Det civila samhället behöver Försvarsmakten och Försvarsmakten behöver kunna räkna
med stöd från det civila samhället.
• Hur får vi in näringslivet i totalförsvarsplaneringen?
Det pågår en utredning av näringslivets roll i totalförsvaret. Till skillnad från ”det gamla totalförsvaret”
drivs mycket samhällsviktig verksamhet i dag av
privata aktörer. Vi behöver därför ha ett välfungerande näringsliv även under höjd beredskap. Här
behöver vi hitta en balans mellan, å ena sidan, ökade
incitament för näringslivet att vilja ta detta ansvar
och, å andra sidan, lagreglerade krav.
• Personalförsörjning. Att bevakningsansvariga
myndigheter nu har byggt sina krigsorganisationer
och krigsplacerat nödvändig personal är viktiga steg i
totalförsvarsplaneringen. Nu påbörjar även kommuner
och landsting detta arbete. Ytterligare steg är att se till
att vi använder de frivilliga försvarsorganisationerna
som den viktiga personalresurs de är. Även behovet
av återaktiverad civilplikt är en fråga som bör lyftas.
Slutligen, totalförsvaret berör hela samhället. Därför är
folkförankring och försvarsvilja viktigt. Broschyren ”Om
krisen eller kriget kommer” var ett sätt att öka krismedvetenheten och kunskapen om totalförsvaret i hela
samhället. Arbetet med folkförankring kommer att
fortsätta. Vi är alla viktiga kuggar som behövs för att få
totalförsvarshjulet att snurra.
Annika Elmgart är enhetschef vid Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap.
annika.elmgart@smb.se
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Litauisk, ungersk och svensk diskussion om övningsförutsättningarna. Foto: Jerry Lindbergh, Försvarsmakten.

En framgång som
mäts i relationer
Oaktat om Sverige och Finland är Natomedlemmar eller ej, så är vårt
luftrum, vår transportinfrastruktur och vår geografiska belägenhet
sådana att vi blir betydelsefulla i händelse av en konflikt, såväl i norr
som i de baltiska staterna eller Polen.
Jonny Lindfors
”Trident Juncture will show the world that NATO
is relevant, united and ready to defend itself
in this Article 5 scenario, testing our collective
defense.”
– Admiral James G Foggo III, Commander of Allied
Joint Force Command Naples

S

torövningen Trident Juncture är sedan snart
ett halvår avslutad och de svenska deltagarna
har återhämtat sig efter en kraftansträngning. Att genomföra en storövning på hösten
passar illa med de svenska arméförbandens
utbildningsrytm. Trots det får övningen ses som en
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framgång. Sverige har uppnått ett antal viktiga tränings
mål och även den stridstekniska nivån – de enskilda
soldaterna fick bra träning. Men det är inte den stora
vinsten.
Det uppenbara tål att sägas efter en tid med fokus på
Afghanistan, Irak och fredsbevarande styrkor. Natos ursprungliga syfte är alltjämt giltigt, Nordatlanten är ett mili
tärstrategiskt viktigt område och förutsättningen för den
transatlantiska länken. Den militärgeografiska bety
delsen av GIUK-linjen, Grönland-Island-Storbritannien,
ökar då nya farleder blir möjliga i och med klimat
förändringarna. Valet av övningsterräng är ingen slump

TEMA: Nordiskt totalförsvar och samarbete

när Nato genomför sin största övning sedan kalla krigets
slut.
Valet av övningsterräng bygger på att kunna förstärka
eller genomföra strid i nordlig eller ostlig riktning och
är påkallat av Arktis ökande betydelse samt det dilemma
Nato har avseende lokalt underläge i de baltiska staterna.

K

limatförändringarna, tillsammans med det
handelskrig som pågår, kombinerat med ”just
in time-logistik” innebär att sjölederna är mer
betydelsefulla och omstridda än de varit sedan andra
världskriget. I norr pågår en tydlig positionering för att
dra nytta av de smältande polarisarna avseende såväl
”the Polar Silk Road” som naturresurser på havsbotten.

Varför genomfördes inte övningen ännu längre norrut
om Arktis är i fokus? Anledningarna är två. Den första
var att övningen inte fick riskera att starta ett krig genom
missförstånd och rädsla. Redan på 420-talet före Kristus,
konstaterade författaren och generalen Thukydides att
det som driver nationer till krig är rädsla, heder och
motstridiga intressen. Den andra anledningen är geografin och förhandslagring av amerikanska enheter. Det
är inom det valda övningsområdet som en dittranspor
terad sammansatt styrka har möjlighet att relativt ostört

organisera sig och genomföra förberedelser för strid
längre norrut eller österut. Det övergripande övnings
målet för Nato var att träna på att förflytta och samla
en stridsgrupp i samma storlek som NATO Response
Force (NRF) och NATO’s Very High Readiness Joint
Task Force (VJTF), som inrättades som en del i
Natos beredskapsstyrka efter den ryska annekteringen
av Krim 2014.

V

arför är det då så viktigt att Sverige och Finland
deltog i Trident Juncture trots att det egentligen inte alls passar vår utbildningsrytm och
trots att vi ej åtnjuter skyddet av artikel 5? Sverige och
Finland är viktiga i kampen om att behärska nord
kalotten och de baltiska staterna. Rysslands norra
flotta och ryggraden i andraslagsförmågan ligger inom
räckhåll för moderna vapensystem baserade i de norra
delarna av Norden. När det gäller förstärkning av de
baltiska staterna är det geografiskt mer gynnsamt att
göra detta norr om Ålandsförträngningen då långräckviddiga vapensystem i Kaliningrad och Rysslands möjlig
het till avregling av södra Östersjön utgör en påtaglig
svårighet för Nato. Tillsammans tydliggör detta bety
delsen av Sverige som transitland för eventuella strider i
norra Norge såväl som i Baltikum. Det stora antal trans-

Svenskt stridsvagnsförband under
Trident Juncture. Foto: Mats
Carlsson, Försvarsmakten.
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porter som passerade Sverige för att möjliggöra Trident
Juncture illustrerar detta på ett tydligt sätt. Oaktat om
Sverige och Finland är Natomedlemmar eller ej, så är
vårt luftrum, vår transportinfrastruktur och vår geografiska belägenhet sådana att vi blir betydelsefulla i
händelse av en konflikt, såväl i norr som i de baltiska
staterna eller Polen.

”

av västvärlden och det är dessa värden och intressen
som Nato är skapat för att försvara. Övningen syftade
till att sända en signal till ett revisionistiskt Ryssland.
Ett Ryssland som önskar ändra den internationella
ordningen genom att tänja på gränserna för vad som
är acceptabelt genom att genomföra militära angrepp
och utnyttja tveksamheten kring vad
som konstituerar jus ad bellum – skäl
för krig. Signalen är att Nato tillsammans med partnerländer vill och kan
genomföra militära operationer för att
stödja den internationella politik som
deltagande nationer är eniga om.

Vinna
tillsammans
med andra.

Övningen var ett sätt för Nato att
nyttja det militära maktmedlet som
stöd för informationsmaktmedlet och
kan liknas vid kanonbåtsdiplomati.
Signal
värdet är tydligt. Nato kan och
vill samarbeta även i norr och kärn
paragrafen i alliansen, artikel 5 – kollektivt försvar – är
alltjämt giltig för dem som är medlemmar. Trots att vi i
Sverige sällan talar öppet om det militära maktmedlet
som en del av vår politik så används det relativt flitigt. Våra
utlandsinsatser drivs av att svenska intressen tillvaratas
och sammanfaller med andra nationers och kompletterar diplomati, information och ekonomiska maktmedel.
Även i symboliken och syftet med Trident Juncture är
intressena gemensamma. Sverige står upp för frihet,
demokrati, den rådande internationella regelbaserade
ordningen och önskar en fortsatt gynnsam ekonomisk
utveckling. Vi delar dessa intressen med huvuddelen

V

erkan nås inte alltid i det land eller på det
territorium där den militära närvaron tar sin
plats. Betydelsen av att svenska förband deltar
och tränar med andra nationer mäts inte i ökad krigsduglighet hos soldater eller krigsförband, utan i relationer och förtroende bland de nationer som kan tänkas
bli en del i den svenska militärstrategiska doktrinen –
att i händelse av krig, vinna tillsammans med andra.
Jonny Lindfors är överste och chef för Norrbottens
Regemente, I 19.
jonny.lindfors@mil.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.

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

Allvar!
Vi svenskar har inga gula västar. Men i varje svensk bil
ska det finnas en varningstriangel. Om varje försvarsvänlig medborgare tar fram denna, tar med den till
Riksdagshuset (eller ortens kommunhus) och viftar med
den varje lördag fram till den 14 maj, så borde det väcka
viss uppmärksamhet. Det blir en folklig varning. Politiker
som vill bli omvalda kanske då förstår att det finns ett
stort tryck från ansvarskännande medborgare, skriver
Bo Richard Lundgren.

Har vi något försvar nuförtiden?
Det är en fråga som jag ofta får från
vänner och bekanta. För att inte
framstå som gubbgnällig brukar jag
försöka ge en positiv, men realistisk,
bild. Problemet är att det inte enbart
finns en bild, utan två. En positiv
och en negativ. Och dessa bilder
går inte riktigt ihop.
Den positiva bilden kan man lätt
läsa sig till. Den finns bl a i
Försvarsmaktens egen tidning
Försvarsforum. Här får man
återkommande en beskrivning av
Försvarsmaktens verksamhet och
personal i artiklar som andas framåtanda och framtidstro. I nummer
6/2018 av tidningen redovisas till
exempel mycket positiva erfarenheter från det svenska deltagandet
i Natoövningen Trident Juncture,
där man hade möjlighet att mäta
sin förmåga i en internationell
miljö. En soldat vittnar: ”Vi har
visat att det svenska stålet biter
och att vi är något att räkna med.”

Överbefälhavaren uttalar sig
också i förordet till tidningen och
uttrycker sin lojalitet med uppdragsgivaren (statsmakterna): ”Vår
uppgift är given – att leverera efter
inriktningsbeslutet. Vi viker inte
från angiven kurs. Vi står stadigt.”
Alla förstår att ÖB vill gjuta mod i
sin personal och ge en positiv bild
av Försvarsmaktens verksamhet
och utveckling.
MEN… MEN… MEN…

är sårbar, saknar nödvändig
systembalans och har en opera
tiv förmåga med besvärande
begränsningar. Begränsningarna
beror både på brister i förbanden
och på ett lågt antal förband.”
…”Utredningen konstaterar
vidare att otillräckligt vidmakt
hållande tillsammans med
bristande reservdelsanskaffning
skapat en betydande risk för att
krigsförband vid en mobilisering
kommer att sakna en del av sin
tilldelade materiel.”

Det finns också en annan bild. Jag
väljer här att citera utdrag ur ett
betänkande från en statlig utredning som nyligen presenterats.
Betänkandet heter Försvarsmaktens
långsiktiga materielbehov (SOU
2018:7). Här beskrivs läget på
materielområdet under rubriken
Tillståndet i Försvarsmakten idag.

Om man översätter den här utred
ningsprosan till normalsvenska
skulle det bli ungefär så här:
Försvarsmakten är i obalans och
har för få förband. Dessa är för
dåligt utrustade och skulle inte
klara uppgiften att möta ett väpnat
angrepp.

Utredningen anser att ”Försvars
makten i förhållande till det
återupptagna kravet på att
kunna möta ett väpnat angrepp

Nu har jag hämtat exempel från
materielsidan. När det gäller
personal är förhållandena lika
bekymmersamma. Visst är det bra
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att Försvarsmakten presterar bra
resultat på övningar som Aurora
och Trident Juncture. Men att
möta en angripare under skarpa
förhållanden är något helt annat.
TILLNYKTRING
Blir det någon rätsida på det här nu
då? frågar sig alla försvarsvänner.
Ja, kanske. De senaste åren har vi
ju kunnat notera en viss ”tillnykt
ring” på den politiska nivån. Den
sittande Försvarsberedningen
verkar ha förstått problemens art
och omfattning. Det visade man
bland annat i den första rapporten
som utredningen lade fram. Den
behandlade civilt försvar. Här finns
både insikt och klarsyn och många
bra förslag på hur ett nytt civilt
försvar bör byggas upp. Man har
också beräknat en framtida års
kostnad på cirka fyra miljarder
kronor vilket är i paritet med tidigare
nivåer. Så nu får vi se var man
landar med det militära försvaret
som för närvarande utreds till
sammans med säkerhetspolitiken.
Beredningens andra rapport ska
vara färdig före den 14 maj i år.
Finns det då något stöd hos allmänheten för en kraftig förstärkning av
Försvaret?
För att få svar på den frågan kan
man studera den årliga opinions
undersökning som Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap
(MSB) låter göra. I MSB Opinioner
2018 kan man få följande svar.
• 74 procent tror att beredskapen
är otillräcklig för att kunna möta
ett militärt angrepp.
• 72 procent anser att Sverige bör
göra väpnat motstånd vid ett
anfall även om utgången är
oviss.
• 54 procent anser att utgifterna
för ett militärt försvar bör utökas.
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Det här är siffror som säkert
Försvarsberedningens (och
Försvarsutskottets) ledamöter är
väl förtrogna med. Men övriga
ledamöter av riksdagen är kanske
inte på det klara med att det finns
en bred folklig opinion för en upp
rustning av försvaret. Hur ska andra
politiker få klart för sig att det
finns en majoritet av medborgare
som kräver att Sveriges säkerhets
problem tas på allvar? Hur ska
slumrande politiker väckas?

”

Sittande
Försvarsberedning
verkar ha förstått
problemen.

blir en folklig varning. Politiker
som vill bli omvalda kanske då
förstår att det finns ett stort
tryck från ansvarskännande
medborgare. Och att det är
allvar. Förhoppningsvis kan
en sådan manifeststation
ge Försvarsberedningen
råg i ryggen att föreslå en
rejäl höjning av försvars
anslagen den
14 maj.
Bo Richard
Lundgren är
tidigare avdel
ningschef vid
Försvarshögskolan.
Han är numera verksam vid Straterno AB.

En svensk modell hade kanske varit
att härma Bondetåget från 1914
och tåga mot Konungens slott och
protestera mot regeringens alltför
”försiktiga” försvarspolitik, som
det hette den gången. Och kräva en
rejäl upprustning av försvaret.
Men sannolikt duger inte sådana
städade manifestationer i dagens
mediabrus. Här gäller det att göra
sig hörd bland trosvissa bloggare,
trendskapande ”influencers” och
aggressiva spelbolag på nätet.
Kanske måste vi göra som de
revolutionsglada fransmännen för
att få nödvändig uppmärksamhet.
TA FRAM VARNINGSTRIANGELN
Vi svenskar har inga gula västar.
Men i varje svensk bil ska det finnas
en varningstriangel. Om varje
försvarsvänlig medborgare tar fram
denna, tar med den till Riksdags
huset (eller ortens kommunhus)
och viftar med den varje lördag
fram till den 14 maj, så borde det
väcka viss uppmärksamhet. Det

Björn von Sydow leder en försvarsberedning vars betänkande emotses
med stor förväntan. Foto: Johan
Fredriksson / Wikimedia Commons.
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Glada miner men förbanden är för få
och det finns stora utmaningar inom
materielområdet. Foto: Försvarsmakten.
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Kommunerna
och totalförsvaret
Det är inga små eller lätta uppgifter, tvärtom om man
tar dem på allvar och förstår innebörden av dem. Det är
också centralt att kommunerna gör det. Det går inte att
ducka för statsmakternas krav på att totalförsvaret nu
ska upp på fötter, ända ut på lokal nivå. Det förväntas
att kommunerna drar sitt lass, skriver Kristina Syk.
I tider av krigsfara och krig
kommer kommunerna att vara den
instans i samhället som befolkningen kommer att ty sig till. Det
gäller förstås i den mån befolkningen
kan vända sig till någon offentlig
aktör alls i en situation då samhället
angrips utifrån, och därmed vänds
upp och ner. Det kan handla om
problem med försörjning som mat,
vatten och energi, eller att vissa
grundläggande samhällstjänster inte
fungerar som vanligt. Det handlar
troligtvis om att det råder stor oro
över vad det är som pågår och att
människor söker information. Det
kan också finnas horder av frivilliga
som vill hjälpa till, och som därför
samlas utanför kommunhuset.
CENTRAL AKTÖR
På kommunal nivå uppstår naturligtvis samma frågeställning som inom
all annan verksamhet. Vilka upp
gifter är det kommunen måste
kunna upprätthålla vid krigsfara
och krig och vad kan, eller måste,
nedprioriteras? Kommunerna
bedriver dagligen en för människor
och samhället direkt kritisk verksamhet, som i sin tur tillåter att
samhällsverksamheter i övrigt kan
upprätthållas. Människor kan ta sig
till sina arbeten medan barnen tas
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omhand, soporna blir tömda och
gatorna skottade, deras föräldrar och
andra äldre får ett mål varm mat
till lunch på sina boenden m m. Det
är svårt att se framför sig att denna
typ av verksamhet ska kunna skäras
ned och omprioriteras ens i krigstid.
Särskilt gäller det när människor
behövs på sina respektive arbets
platser för att samhället ska fortsätta att fungera. Vi behöver våra

”

Det är inga
små eller lätta
uppgifter.
kommuner och våra kommun
anställda. Man inser snabbt att
kommunernas roll i totalförsvaret,
i krigsfara och krig, blir helt central.
Det inser också staten. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) kom sommaren
2018 överens om att pengar måste
tillskjutas för att kommunerna ska
kunna hantera totalförsvarsfrågan.
Med pengarna kom också tre uppgifter som nu ska prioriteras i
denna utveckling.

PRIORITERAT
Först och främst: utveckla säkerhets
skyddet. Detta är kommunernas
svagaste punkt. Ska de överhuvudtaget kunna bedriva planering för
sin roll inom det civila försvaret
behöver de kunna hantera sin egen
och andras känsliga information
enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.
Utan ett fungerande säkerhetsskydd
kommer ingen utveckling av totalförsvaret att kunna ske. För det
andra: kompetensutveckling
rörande totalförsvar och den
kommunala rollen. Detta är också
en svag punkt för de allra flesta
kommuner. Likt övriga Sverige har
kommunerna inte hanterat frågan
på många år, och det enda sättet
att på riktigt förstå frågan är att
”börja dra i garnnystanet”. Det
kan börja med en kurs, men riktig
förståelse för och kunskap om
frågorna kan bara byggas genom
att börja beredskapsplanera på ett
systematiskt och strukturerat sätt.
För det tredje: kommunerna måste
säkra tillgången till sin viktigaste
resurs – personalen. Krigsorganisation och krigsplacering av personal
ska prioriteras. Utöver detta finns
ett antal andra uppgifter, som att få
kommunledningen med kommun
styrelsen i spetsen med på båten

Kommunen är ett viktigt fundament i totalförsvaret. Bilden visar kommunhuset i Storumans kommun.
Foto: Lukas Riebling / Wikimedia Commons.

och att öka deras förmåga till krishantering.
Det finns kommuner som har gått
ännu längre, och redan har tagit
fram planer för livsmedelsförsörj
ning i kris och krig. Hatten av för
er! Men vi som har totalförsvars
glasögonen på oss kan se att de tre
initiala uppgifterna i dagsläget är
alldeles tillräckliga. Det är inga små
eller lätta uppgifter, tvärtom om man
tar dem på allvar och förstår innebörden av dem. Det är också centralt
att kommunerna gör det. Det går
inte att ducka för statsmakternas
krav på att totalförsvaret nu ska
upp på fötter, ända ut på lokal nivå.
Det förväntas att kommunerna drar
sitt lass, använder givna pengar och
återrapporterar vad som genomförts. Detta är inget som kommer
att gå över, som kan väntas ut, och
pengarna kan inte heller nekas.
ALLAS ANSVAR
En personlig reflektion efter en
ganska lång rad genomförda
kommunuppdrag som rör total

försvar är att jag känner mig
splittrad rörande kommunerna
och deras ansvarstagande för sin
roll i totalförsvaret. Vad jag ser
ute i den kommunala verkligheten
är människor som dagligen kris
hanterar och trollar med knäna,
som förstår riktig operativ verksamhet, och som förstår att det inte
finns ”någon annan” som löser ut
deras jobb. Samtidigt finns det en
tendens att peka på att kriget är en
statlig angelägenhet och att kommunerna inte kan förväntas hantera
säkerhets- och försvarspolitik.
Förmågan i totalförsvaret är dock
beroende av att alla tar sitt eget
ansvar, om än genom hög grad av
samordning från högre nivå. Att
peka med fingret mot staten i dessa
frågor tyder dels på en alltför hög
tilltro till att staten vet bäst vad
kommunerna behöver göra, och dels
en underskattad förmåga att kommunerna själva har alla möjligheter
att utveckla sitt beredskaps- och
säkerhetsarbete. Det gäller dock att
lokala politiker och kommunchefer

tar sitt ansvar. Detta ansvar kommer
framöver att vara oerhört svårt att
värja sig mot.
KOMMUNEN ÄR KÄRNAN
Jag känner mig till sist ändå opti
mistisk. Det är alls inte omöjligt att
kommunerna under kommande år
med stormsteg kommer att gå förbi
mången statlig och regional aktör.
Kriget må vara en statlig fråga där
statliga elefanter nu tidvis stångas,
och där lokala och privata aktörer
inte hörs på samma sätt. Men
uthålligheten i Sverige och i totalförsvaret kommer till sist att avgöras
i de kommunala verksamheter som
dag ut och dag in bistår befolkningen med alla de tjänster som
vi alltför ofta tar för givna. Det vet
staten, det vet kommunerna, och
det vet befolkningen i Sverige.
Kristina Syk, är VD för
Straterno AB och styrelseledamot
i Allmänna Försvarsföreningen.
kristina.syk@straterno.se
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Ett nytt
psykologiskt
försvar
Avgjort viktigast är den frågeställning som berör
förhållandet mellan det psykologiska försvaret och
den i en demokrati livsviktiga fria åsiktsbildningen,
skriver Björn Körlof.
Försvarsberedningen föreslog
i politisk enighet att på nytt inrätta
en självständig myndighet för ett
modernt psykologiskt försvar.
Myndighetens närmare uppgifter
och organisation behövde dock
utredas. Direktiv till utredningen
har nu beslutats.
Utredaren ska, förutom resurser,
ledningsformer och författnings
behov, analysera och lämna förslag
på vilka uppgifter som myndigheten
ska ansvara för samt för hur verksamheten ska bedrivas i fredstid,
vid höjd beredskap och ytterst i
krig. Uppgiften omfattar också hur
myndigheten ska samverka med
myndigheter och andra aktörer
inom det psykologiska försvaret.
I direktiven göms subtila och
komplicerade frågeställningar.
Avgjort viktigast är den som berör
förhållandet mellan det psykologiska
försvaret och den i en demokrati
livsviktiga fria åsiktsbildningen.
KRITISK GRANSKNING
Åsiktsbildning i en demokrati måste
fungera under frihet att, i olika
medier och former, framföra kontroversiella åsikter och värderingar.
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Ett psykologiskt försvar måste
därför verka i en nära och förtroendefull samexistens med de fria
medierna. Frågor om sant och falskt
hanteras bäst i en fri diskussion i
medier. Den moderna och seriösa
vetenskapens växande kunskaper
ska utnyttjas. Akademisk forskning
bygger på kritiska forskningsmetoder och en frihet att forska
om olika ämnen och frågor. Den
innebär också att forskare fritt
ska få publicera sina resultat, som
därefter ska kunna kritiseras och
ifrågasättas av andra forskare i hela
den akademiska världen. Detta
innebär att ett stort ansvar läggs
på hur olika uppgifter publiceras i
medierna. Faktakontroll, källkritik,
rättelse av fel och förutsättningar
att publicera genmälen ingår som
väsentliga element i detta ansvar.
Psykologiskt försvar måste i hög
grad förlita sig på akademisk forsk
ning och den kunskap som byggs
upp där om påverkansformer. Men
också de fria medierna bör bygga
sin information om olika företeelser
på sådan kunskap. Seriös forskning
tar tid och aggressiva företeelser
inom det psykologiska kriget upp-

träder och sprids numera snabbt.
Det ställer krav på snabba mot
åtgärder.
KUNSKAP OM HOTEN
Den nya myndigheten behöver
bygga upp en kunskap som vilar på
långsiktig forskning om formerna
för psykologisk krigföring, som
sedan kan användas vid aktuella
hotsituationer. Medvetenhet om
hoten måste breddas och fördjupas
i hela samhället. Myndigheten – och
medierna – måste sedan använda
denna kunskap och medvetenhet
för att snabbt kunna reagera när
hot kan identifieras. Reaktionerna
måste komma snabbt, inte minst
när sociala medier utnyttjas. Snabb
genomlysning av medel, syften och
intentioner bakom en påverkans
kampanj krävs och de fria medierna
måste kunna medverka i detta
reaktionsmönster med ökad
medvetenhet och med effektiva
journalistiska metoder för snabb
analys av aktiviteterna.
Björn Körlof var generaldirektör
för Styrelsen för psykologiskt
försvar 1994 - 2001.

Stora bilden: Psykologiskt försvar är
av avgörande betydelse för att den
fria åsiktsbildningen ska kunna
baseras på sann bakgrundsinformation. Foto: Magnus Binnerstam /
Shutterstock.
Lilla bilden: Fria medier i en demokrati
motverkar effekten av informations
operationer. Foto: arogant /
Shutterstock..
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Stöder
Flygvapnet

FVRF-ungdom flyger SK 60 i simulator. Foto: FVRF.

Vi har en bred vuxen- och ungdomsverksamhet.
Verksamheten för vuxna sker huvudsakligen inom
vårt huvudmannaskap för utbildning av instruktörer,
skriver Ossi Koukkula.

Flygvapenföreningarnas Riksförbund, FVRF, bildades år 1962.
Vår historia går dock ännu längre
tillbaka. Vår föregångare var
Sveriges Luftbevakningsförbund,
som bildades år 1955. Grunden för
att FVRF bildades var nödvändig
heten av ”luftbevakningens
effektivisering i fråga om rekrytering
och utbildning av frivilliga” och
därmed en närmare anknytning till
Flygvapnet. FVRF bildades av 28
flygvapenföreningar med ca 3 000
medlemmar.
År 1999 ändrades namnet till Flyg
vapenfrivilligas Riksförbund med
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samma förkortning FVRF. Idag är
Flygvapenfrivilliga organiserat på
fem regioner och ett Markstrids
förbund. Vi är ca 3 500 medlemmar
varav ca 1 200 är ungdomar under
20 år. Regionerna är geografiskt
anknutna till Flygvapnets fem
flottiljer.
OMFATTANDE VERKSAMHET
Vi har en bred vuxen- och ungdomsverksamhet. Verksamheten för
vuxna sker huvudsakligen inom vårt
huvudmannaskap för utbildning av
instruktörer. Flygvapenfrivilliga har
ansvaret för grund- och vidare

utbildning av instruktörer till de
frivilliga försvarsorganisationerna.
Varje år utbildar vi ca 80 nya
instruktörer till de frivilliga för
svarsorganisationerna. Vi ansvarar
även för att rekrytera, utbilda och
vidmakthålla ca 80 hemvärns
underrättelsesoldater till
avtalsbefattningar i hemvärnets
underrättelsekompanier. Vi
stödjer Försvarsmakten med att
kombattantutbilda deras civila
personal. Flygvapenfrivilliga har
även uppdrag från Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap
(MSB) att organisera en civil flyg-
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platsförstärkningsresurs. Vid våra
regioner genomförs försvarsupplysning, information, studie
besök m m för medlemmarna.
UNGDOMARNA VIKTIGA
Ungdomsverksamheten inom
Flygvapenfrivilliga är omfattande
och utgör ett viktigt stöd till flygvapnets rekrytering. Av våra 1200
ungdomar deltar ca 1 000 flickor
och pojkar i ett 40-tal kurser per år.
Med stöd av flygvapnets flottiljer
genomförs fem sommarkurser med
ca 70 elever vid varje flygförband.
Under vinterhalvåret genomförs
fem vinterkurser med ca 30 elever
per kurs. Våra fem regioner genomför terminsbunden utbildning vid
flygflottiljerna under höst och vår.
Här engageras ca 600 elever över

landet. Internationellt utbyte sker
med ungdomar från Storbritannien,
Polen och Estland, som vi besöker
för att delta i varandras aktiviteter.

”

Vi är ca 3 500
medlemmar
varav ca 1 200
är ungdomar
under 20 år.
SPÄNNANDE FRAMTID

växande inom såväl Försvarsmakten
som inom våra frivilliga försvars
organisationer. Vi hoppas och är
beredda på att återigen få uppdrag
att rekrytera, utbilda och vidmakt
hålla personal mot befattningar i
flygvapnets krigsförband. Då blir
Flygvapenfrivilliga en än viktigare
del av Flygvapnet.
Läs mer om oss på www.fvrf.se.
Ossi Koukkula är brigadgeneral
och generalsekreterare i Flygvapenföreningarnas Riksförbund.
ossi.koukkula@flygvapenfrivilliga.se

Framtiden för FVRF är spännande
och utmanande. Ungdomsverksamheten är ständigt under utveckling
och behovet av instruktörer är starkt

Instruktörsutbildning från grundkurs till kurschef. Foto: FVRF.
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Början till
slutet på en era
Kort efter president Trumps möte med president Putin
i Helsingfors i juli 2018 påpekade den forne utrikes
ministern Henry Kissinger att Trump ”may be one of those
figures in history who appears from time to time to mark
the end of an era and to force it to give up its old pretences”.
Det ligger mycket i detta, skriver Björn Ottosson.
Trump är en banbrytande figur,
men han är mer en budbärare än
en upphovsman till de senaste
årens politiska kursändring. Han
representerar något betydligt större
än bara sig själv och följaktligen
finns det ingen lätt väg tillbaka
efter att han lämnat Vita Huset.
Donald Trumps största politiska
tillgång är hans känsla för det
amerikanska folkets prioriteringar.
Vikten av denna färdighet underskattas ofta, men hans förmåga att
ena och entusiasmera sina väljare
gav honom kontroll över det
republikanska partiet såväl som
presidentskapet. Ingenstans har
denna känsla spelat större roll
än inom utrikespolitiken. Under
valet 2016 demonstrerade Trump
att han förstått något som hans
etablissemangsrivaler från båda
partierna inte hade gjort. Vad han
insett var att den enighet som rått
inom utrikespolitiken efter det
kalla krigets slut inte längre hade
folkligt stöd.
Under det kalla kriget var en klar
majoritet av det amerikanska
folket enat runt de policies som
tillsammans byggde upp den
liberala internationella ordningen
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efter det andra världskrigets slut.
När Sovjetunionen kollapsade
öppnades en klyfta mellan dem
som såg möjligheten att expandera
denna ordning och dem som såg
möjligheten att reducera USA:s
internationella åtaganden. Parti
överskridande ställde sig det
utrikespolitiska etablissemanget
bakom en ambitiös agenda med
globala anspråk, något som
alienerade dem som anser att
definitionen av nationens intressen
bör snävas in.
I drygt ett kvarts sekel har upp
byggandet av en global ordning
dominerat amerikansk utrikes
politik. Avvikande röster har
marginaliserats, men de har alltid
funnits där. Redan 1992 utmanade
Patrick Buchanan president George
H W Bush om det republikanska
partiets nominering i primärvalet
under parollen America First.
Senare, i presidentvalet i november
1992, kapade den populistiske
tredjepartskandidaten Ross Perot
åt sig 19 procent av rösterna med
ett politiskt program som var
fientligt mot the North American
Free Trade Agreement (NAFTA),
frihandelsavtalet mellan Canada,
Mexico och USA.

ETT ÖKANDE TRYCK
Sedan det kalla krigets slut har
USA:s presidenter på olika sätt
försökt att hantera och stå emot
det växande trycket på dem att
vända blicken inåt. Under val
kampanjen 2000 lovade guvernör
George W Bush dem som ansåg
att president Clinton bedrev en för
aktivistisk utrikespolitik att USA
under hans ledning skulle göra ett
lättare avtryck på världen. Terror
attackerna den elfte september
2001 och de efterföljande krigen i
Afghanistan och Irak förändrade
den politiska dynamiken på flera
sätt, men krigsmotstånd och löften
om att fokusera på inhemska
reformer var av avgörande
betydelse för Barack Obamas resa
mot Vita Huset.
President Obama delade i stora
drag idén om att integrera länder
som Ryssland och Kina i den
liberala internationella ordningen.
Ett grundantagande bakom denna
strategi är att integration via
medlemskap som i världshandels
organisationen World Trade
Organization (WTO) leder till
förändringar i staters beteende,
både internt och externt. Samtidigt
var Obama under starkt tryck att
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Donald Trump är en tydlig
budbärare av den amerikanska
politikens kursändring.
Foto: Jack Fordyce / Shutterstock.
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reducera, inte utöka, nationens
internationella åtaganden. Det
var därför han gärna undvek att
tala om konflikterna i Irak och
Afghanistan, backade från sina
egna utfästelser om att bestraffa
Assadregimen vid ett eventuellt
användande av kemiska vapen,
kom att acceptera Rysslands
närvaro i Syrien, samt inte drev på
TPP1-avtalet hårdare. Flera av dessa
beslut hade att göra med Obamas
försök att närma sig Iran, vilket i
sin tur hade att göra med ambitionen att skapa en maktbalans
i Mellanöstern som tillät ett
amerikanskt tillbakadragande.
Inför valet 2016 var det inte längre
möjligt att marginalisera dem som
önskade en radikal kursändring i
utrikespolitiken. Donald Trumps
populistiska anti-etablissemangsbudskap ledde honom ända till Vita
Huset, men tendensen märktes
av även inom det demokratiska
partiet. Bernie Sanders kampanj
gynnades av motståndet mot
etablissemangets policies rörande
säkerhet och handel. Samtidigt
gjorde den terrängen det svårt för
Hillary Clinton och tvingade henne
bland annat att ta avstånd från
TPP; ett avtal hon själv varit med
och förhandlat fram under sina år
som utrikesminister.
Det senaste två åren har president
Trumps utrikespolitik ofta
beskrivits som nyckfull och oförut
sägbar. Denna karaktärisering av
Trump och hans politik är dock
missvisande. Visst är vissa av hans
utspel chockerande, men de är
knappast förvånande. Hans mest
kontroversiella ställningstaganden,
som exempelvis ifrågasättandet av
Natos existensberättigande eller
föreställningen att handelskrig är
enkla att vinna, följer på en världs
1

åskådning som Trump artikulerat
offentligt sedan 1980-talet.
Oförutsägbarheten är snarare
en konsekvens av kampen mellan
presidenten, hans politiska råd
givare och det säkerhets- och
utrikespolitiska etablissemanget.
Motståndet i kongressen mot
president Trumps utrikespolitik är
stark och ofta partiöverskridande.
Nyligen röstade senaten med en
överväldigande majoritet för ett
förslag som kritiserade hans planer
på att dra tillbaka USA:s soldater
från Afghanistan och Syrien.
Kongressen fortsätter att neka
Trump skattepengar för att
förstärka landets södra gräns och
i december röstade senaten för
att avsluta USA:s militära stöd för
Saudiarabiens operationer i Jemen.

”

Ingen enkel väg
tillbaka när Trump
lämnat Vita Huset.
Trots det massiva motståndet
vacklar inte Trumpadministrationen.
Istället för att söka kompromisser
offentliggjordes nyligen att man
gjorde framsteg i förhandlingarna
rörande Afghanistan, förhandlingar
som Trumps motståndare beskriver
som en reträtt. Administrationen
har inte heller tänkt om angående
tillbakadragandet från Syrien och
nyligen deklarerade den avsikten
att dra USA ur INF2-avtalet, ett
nedrustningsavtal som många anser
fungerat som en hörnsten för
säkerheten i Europa sedan det kalla
krigets slut.

Det finns föga som tyder på att
president Trump kan övertalas att
omvärdera sin åskådning. Han har
ingen respekt för diplomater eller
Washingtons utrikespolitiska
tänkare, han betraktar nationens
underrättelsetjänster som fientliga
och han har efter två år som president tappat mycket av sin tidiga
respekt för det militära ledarskiktet.
Trump är kritisk till existerande
nedrustningsavtal och verkar inte
anse att de tjänar USA:s intressen.
Beslutet att dra sig ur INF-avtalet
motiverades av samma överväganden som fick administrationen
att överge överenskommelsen med
Iran. Likt Obama vill Trump skapa
en maktbalans i Mellanöstern som
tillåter ett amerikanskt tillbaka
dragande. Men i motsats till sin
föregångare går Trumps strategi ut
på att förbättra relationerna med
Egypten, Förenade Arabemiraten,
Saudiarabien och Israel för att
balansera och dämma upp Iran.
KRITISK HERRE
Den amerikanske presidenten har
inte heller några höga tankar om
internationella institutioner, eller
de byråkrater som driver dem, och
han är övertygad om att många
fora har tagits över av stater som
verkar mot USA:s intressen. Trump
har på flera sätt gjort klart att han
anser att nationens intressen tjänas
bättre av bilateralism och toppmöten än genom konventionell
multilateralism. Detta återspeglas
även i Trumps attityd till EU.
Amerikanska presidenter har i
decennier klagat på att Europa åker
snålskjuts på USA:s bekostnad,
men av en rad skäl har de beslutat
att bevara status quo. Donald Trump
är villig att slita i de band som
tillsammans bygger upp den trans

Trans-Pacific Partnership, TPP , är ett frihandelsavtal mellan en rad länder vid Stilla havet som antogs den 4 februari 2016.

INF-avtalet (Intermediate-Range Nuclear Forces) Avtalet mellan USA och Sovjetunionen om att avskaffa medel- och kortdistansrobotar slöts den 8 december
1987 i Washington D.C. Det verkställdes 1991 då Sovjetunionen och USA avskaffade medeldistansrobotar.
2
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atlantiska relationen tills hans
klagomål möts på ett tillfreds
ställande sätt.

hans merkantilism, förklarar till
stora delar hans kritik av EU och
stöd för Brexit.

Trump gör kalkylen att nationens
handelspartners behöver USA
mer än vad USA behöver dem och
betraktar följaktligen hotet om
tariffer som ett formidabelt vapen.
Administrationen menar att
antagandet att Kinas beteende
skulle förändras genom integration
har visat sig vara fel och att de
senaste decenniernas integrations
policy snarare har närt en strate
gisk motståndare. Att vara hård
mot Kina i handelsfrågor är ur
Trumps perspektiv både politiskt
fördelaktigt och en god policy.

EN TALANDE TYSTNAD

President Trump retar sig på USA:s
handelsunderskott gentemot både
Kina och EU. En av EU:s odisku
tabla fördelar för dess medlemmar
är att de kollektivt kan stå emot
amerikanska påtryckningar rörande
handeln. Trumps inställning till
multilateralism och internationella
organisationer, kombinerat med

Oavsett vad man anser om President
Trumps policies, står det klart att
han har kontrollen över landets
utrikespolitik. Att slita den ur hans
händer är en svår uppgift för hans
kritiker. Trump kan fortsätta sin
kursändring trots kongressens
klagomål. Författningsmässigt är
presidentens händer betydligt friare
i utrikespolitiska frågor jämfört
med inrikespolitiska. Kongressen
rör sig dessutom långsamt.
Motståndet i kongressen är kraftigt,
men det är samtidigt djupt splittrat.
Presidenten har dessutom opinionen
på sin sida i många utrikespolitiska
frågor. När Trump i december
deklarerade sin avsikt att dra sig
ur Syrien och Afghanistan möttes
utspelet av skarp kritik från båda
partierna. Få saker är dock mer
talande än att samtliga av de sex
demokrater som inlett sina

kampanjer inför presidentvalet
2020 valt att vara tysta i frågan.
Även om Trump får kritik från alla
håll, är det svårt att finna någon
nostalgi över de sista decenniernas
utrikespolitik i någon av de två
partiernas väljarbas. Det republi
kanska partiet är utrikespolitiskt
splittrat, men det står klart att de
neokonservativa, vilka förfäktar ett
djupt internationellt engagemang
och demokratispridning, har marginaliserats. Denna grupp är inte heller
välkommen i det demokratiska
partiet annat än för sin kritik av
Trump. Någon stark efterfrågan för
en tillbakagång till Clintonårens
utrikespolitik finns inte heller inom
partiet. Vad detta betyder är att det
inte finns någon enkel väg tillbaka
efter att Trump lämnat Vita Huset.
Björn Ottosson är fil dr och är
verksam vid Statsvetenskapliga
Institutionen på Stockholms
Universitet.
bjorn.ottosson@statsvet.su.se

Motståndet i kongressen mot Trumps
utrikespolitik är stark och ofta parti
överskridande. Foto: Orhan Cam /
Shutterstock.
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Ord i tiden

Kvinnor i fredsinsatser
T
rots många år av politiska utfästelser är endast
4 av 100 militärer i FN:s fredsinsatser kvinnor.
Skillnaden mellan retorik och verklighet är
slående.

FN strävar efter mer jämställda fredsinsatser. Vi vet
att fler kvinnor ökar insatsernas förmåga. Kvinnor i
fredsinsatser är viktiga förebilder som bidrar till ökad
jämställdhet i värdlandet och till att fler kvinnor deltar i
fredprocesser. Kvinnor har samma grundläggande rättig
het att tjänstgöra i fredsinsatser men behöver ofta, till
skillnad från manliga kollegor, rättfärdiga sitt deltagande.
Målet är att fördubbla antalet kvinnor i FN:s insatser till
2020 – minst 15 procent av stabsofficerarna och mili
tärobservatörerna ska vara kvinnor och 20 procent av
poliserna ska vara kvinnor. Men det går trögt. Antalet
kvinnor i militära förband är idag endast cirka fyra procent och antalet kvinnor i polisinsatser cirka tio procent.
Det finns många skäl till varför det går långsamt framåt
och utmaningarna ser olika ut i olika delar av världen.
Det låga antalet kvinnor som tjänstgör i polisen och
försvaret på hemmaplan i de flesta länder innebär ett
begränsat underlag att rekrytera till internationella
insatser. Men det är inte så enkelt att fler kvinnor i det
nationella försvaret automatiskt innebär fler kvinnor i
internationella insatser. Det finns flera andra barriärer.
Familjen lyfts ofta som ett hinder för kvinnliga soldater
och poliser att tjänstgöra i internationella insatser.
Kvinnor bär oftast ett större ansvar för barn och familj
och brist på stöd för familjen under tjänstgöringen leder
till att de väljer att inte söka. Kortare rotationer nämns
som en lösning och några länder går åt det hållet. Men
det som gäller i europeiska länder gäller inte alltid för
afrikanska. ”Nej, vi kan inte korta ner rotationstiden.
De kvinnor som får möjlighet att delta i en FN-insats
måste tjänstgöra minst ett år för att hinna spara ihop
till ett hus” framfördes som ett argument mot kortare
rotationer av en officer från Ghana vid en internationell
konferens om jämställdhet nyligen.
Sexuella trakasserier hindrar fortfarande kvinnor från
att delta i FN:s fredsinsatser. Det är svårt att ta till sig
att den största faran för kvinnliga soldater och poliser
ibland inte är att patrullera i högriskområden. Den är
istället att utsättas för sexuella trakasserier och våld
av manliga kollegor inne på campen. Om målet med
mer jämställda insatser ska uppnås, måste åtgärderna
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för att skapa en trygg miljö för kvinnliga soldater och
poliser stärkas. FN:s fredsinsatser måste vara öppna
och välkomna för alla.
Det återstår fortfarande mycket arbete för att riva ner
de hinder som finns för kvinnor att delta i FN:s freds
insatser. FN:s generalsekreterare Guterres har höga
ambitioner och vill öka jämställdheten på alla nivåer och
i alla delar av FN. Det får dock inte bli en fråga om att
bara nå en siffra på pappret. Det måste hela tiden handla
om kvinnors meningsfulla deltagande. Det leder inte
till effektivare insatser eller mer hållbar fred om trupp
bidragande länder skickar kvinnor på administrativa
poster som är utan inflytande eller utan synlighet bara
för att bättra på statistiken. I arbetet för mer jämställda
insatser måste kvinnor ges samma möjlighet som män
att bidra och utvecklas. Sverige har fortsatt en viktig roll
som pådrivare och stöttepelare för att hjälpa FN och
truppbidragande länder att gå från ord till handling.
Johanna Gårdmark är chef för Folke Bernadotte
akademins enhet för fredsinsatser, ledarskap och
jämställdhet.
johanna.gardmark@fba.se

Foto: Moa Karlberg, Folke
Bernadotteakademin.
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