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VÅRT FÖRSVAR

Ledare

Försvarsberedningens slut-
rapport baserar sina förslag 
på ett försämrat omvärlds-

läge som inte utesluter ett väpnat 
angrepp mot vårt land. Som en 
konsekvens av denna bedömning har  
beredningen bl a lagt fram förslag 
om en större och kvalitativt bättre 
krigsorganisation, i vilken man, oav-
sett om militär alliansfrihet består 
eller ej, lägger vikt vid fortsatt 
internationellt militärt samarbete.  

Uppgörelsen från 30 augusti mellan  
Regeringen, Centerpartiet och 
Liberalerna innebärande att För-
svarsmakten tillförs fem miljarder 
kronor år 2022 och att ytterligare  
fem miljarder kronor årligen tillförs  
det militära försvaret under den 
resterande försvarsinriktnings-
perioden, innebär högst sannolikt 
en försvarsindustriell uppgång.

Samtidigt som försvarsindustrin i 
vårt land är starkt internationali-
serad, förändras de grundläggande 
förutsättningarna för internationell  
samverkan. Detta hänger bl a 
samman med ett försämrat säker-
hetspolitiskt omvärldsläge, vilket 
påverkar agerandet hos våra sam-
arbetsländer. 

När orosmolnen drar ihop sig på den 
säkerhetspolitiska himlen tenderar 
länder att först se till sig själva och 
följaktligen i första hand tillgodose 
de egna behoven. Långtgående  
leve ransgarantier blir därför ett  
avgö rande fundament i en inter-
natio naliserad försvarsindustri, 
vilket särskilt gäller för ett litet mili - 
tärt alliansfritt land som Sverige. 

Här blir det viktigt att vi förmår att 
bibehålla en attraktionskraft som 
samarbetspartner, vilket i sin tur 
är nära sammankopplat med hur 
mycket vi satsar på forskning och 

utveckling. Detta är i sin tur intimt 
sammanhängande med hur vi ser  
på utvecklingen av vårt lands för - 
svar. Om Försvarsmakten med fram - 
gång ska kunna genomföra strid mot  
en högkvalificerad motståndare 
krävs system som ligger i framkant 
av teknikens möjligheter. Givetvis är 
det sådana system som är attraktiva 
även för våra samarbetspartners.  

Sverige har uppmärksammats för  
bl a sina undervattens- och strids-
flygsystem. Andra teknikområden 
som bedöms ha mycket stor bety-
delse för Försvarsmaktens förmåga 
är robotik, autonoma system för strid  
på mark-, sjö- och luftarenan, arti fi - 
 ci ell intelligens (AI), vapen för preci-
sionsbekämpning samt system för  
cyberkrigföring, för att nämna några. 
Forskningssatsningar inom bl a 
dessa områden kan öka Sveriges  
attraktivitet som samarbetspartner  
på en global marknad, vars bety-
delse för materielförsörjningen av 
Försvarsmakten får ökad betydelse.

Möjligheten för svenska försvars-
företag att exportera sina produkter 
är en överlevnadsfråga, eftersom 
exporten skapar utrymme för  
vidareutveckling av nya produkter.  
Dessa kan därefter säljas till det 
svenska försvaret, liksom på export - 
marknaden, vilket gör att verksam-
heten kan vidareutvecklas. Vi bör 
också påminna oss om att Sveriges 
attraktionsförmåga som samarbets - 
partner reduceras om vi har export- 
kontrollregler som alltför mycket 
avviker från de länder med vilka vi 
samarbetar.

Tommy Jeppsson

Försvarsindustrin för  
ett starkare försvar

Omslagsbild: Artillerisystemet Archer, ett 
bra exempel på svensk försvarsindu striell 
förmåga. Foto: Karin Malmström / 
Försvarsmakten.
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Noterat

GRÖNLAND TILL SALU?
Under sommaren har president 
Donald Trump uttryckt intresse för 
att köpa Grönland. Grönländarna 
har i sin tur gjort klart att man inte 
är intresserad av att sälja. 

Washingtons intresse för Grönland 
är inte en slump. USA har viktiga 
nationella säkerhetsintressen där,  
bl a flygbasen ”Thule Air Base”. Den 
utgör det amerikanska försvarets 
nordligaste bas och den enda norr 
om polcirkeln. Regionen har dess-
utom dragit till sig mycket upp-
märksamhet från konkurrenterna 
Kina och Ryssland. 

Förutom att vara en viktig plats  
för missilförsvar och rymdbevak-
ning, ger Thulebasen många andra 
geografiska och strategiska för-
delar. Det är tillgångar som skulle 

kunna spela en stor roll i alla slags 
mili tära konflikter i Arktis.

Sedan 2009 har Grönland kontroll 
över sin inhemska infrastruktur och  
ekonomisk-politiska frågor, men 
Danmark har vetorätt i säkerhets-
frågor. Även om Danmark skulle 
vara intresserat av att sälja Grönland, 
vilket inte verkar vara fallet, är det 
troligt att regeringen i Nuuk skulle 
kunna blockera det.

MULLER – MEN INGEN EXPLOSION
Under veckor av ökad spänning 
mellan USA och Iran har spekula-
tionerna om när ett eventuellt krig 

bryter ut florerat. Bedömare menar 
ändå att sannolikheten är stor att 
konflikten kommer att fortsätta på 

samma nivå och förbli 
ett "tröskelkrig", d v s 
utan att gå över gränsen 
till väpnad konflikt.  
Detta trots att Iran de 
facto har attackerat 
USAs allierade och  
intressen i regionen. 

Om den röda linjen 
trots allt korsas skulle 
det kunna ske som en 
amerikansk direkt attack 
på iranskt territorium 
eller genom fortsatta och 

FREDSAVTAL
Enligt läckta uppgifter från den 
amerikanska förhandlingsgruppen i  
Afghanistan ser det ut som om ett  
fredsavtal kan vara under ut  arbe  - 
tande mellan Washington och tali-
banerna. De viktigaste punkterna i 
avtalet lär vara att tali banerna tar  
avstånd från extremister och att flera  
tusen amerikanska och Natotrupper  
dras tillbaka. Ytterligare en förut  - 
sättning är att man uppnått vapen-
vila eller åtminstone en fortsatt  
minskning av våld från alla parter. 

Förhoppningen är att dessa första 
steg ska följas av förhandlingar 
mellan talibanerna och den  
afghanska regeringen om en  
fram  tida makt delning, varefter 
de återstående amerikanska och 
övriga utländska styrkor ska lämna 
landet.

USA har en stark marin nnärvaro i regionen.  
Foto: Official U.S. Navy filke photo.

Grönland är strategiskt viktigt.  
Foto: Michael Studinger / NASA / Flickr.

mer storskaliga attacker av Iran på 
amerikanska intressen i regionen.  
För amerikanerna skulle fortsatta 
och mer omfattande attacker på 
deras intressen i regionen kunna 
vara en utlösande faktor. 

Ett oförutsägbart ledarskap i både 
Washington och Teheran gör 
att framtiden förblir oviss, men 
oavsett eskalering av konflikten 
eller inte är det tydligt att ingen av 
parterna skulle vinna på en väpnad 
konflikt. Den skulle få enorma  
konsekvenser och skörda mängder 
av civila dödsoffer. Ur det skulle 
ingen sida gå vinnande. 

"When times get tough, we don't give up. 
We get up."
Barack Obama
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Minou Sadeghpour, är verksam 
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minou.sadeghpour82@gmail.com

DEN KINESISKA VITBOKEN

FRANSKT FÖRSVAR

Enligt en analys av den senaste 
utgåvan av den kinesiska vitboken, 
släppt den 24 juli, är den kinesiska 
armén (People’s Liberation Army, 
PLA) på väg att moderniseras. 
Dokumentet fokuserar, enligt the 
International Institute of Strategic 
Studies (IISS), som gjort analysen, 
på de områden där framsteg har 
gjorts eller inte har gjorts när det 
gäller reforminsatserna.

Den kinesiska vitboken har fått 
titeln ”Kinas nationella försvar 
i en ny tid”. Ändå är den mer en 
utvärdering av arméns status än ett 
strategiskt policydokument.

Visserligen är det mycket som är 
återkommande i dokumentets 
senaste version, men det finns 
även vissa nyheter. Precis som 
med vitboken av 2015 ligger fokus 
på de regionala utmaningarna för 
Kinas nationella säkerhet och Kina 
framställs som en regional militär 

Under sommaren tillkännagav  
den franska försvarsministern, 
Florence Parly, tillkomsten av 
Frankrikes första rymdförsvars-
strategi (Stratégie Spatiale de 
Défense). 

Strategin syftar till att säkerställa 
Frankrikes besluts- och handlings-
frihet i rymden med särskilt fokus 
på ökad kunskap om satelliter för 
självförsvar. Detta kan ses mot bak - 
grund att Frankrike 2018 anklagade 
Ryssland för att ha använt en satellit 
för spionage mot bland annat en 
fransk-italiensk militärsatellit.

Rymdstrategin har dubbla syften.  
Det första är att ge bättre kunskaper 
om rymden och dess utmaningar 
till stöd för nationellt besluts-
fattande. Det andra är att förbättra 

aktör och ännu inte en global. USA 
lyfts fram som källan till regional 
och global instabilitet genom sina 
militära allianser, militära närvaro, 
hegemoni och betydligt ökade  
försvarsutgifter.

skyddet av nationella och viktiga 
europeiska rymdtillgångar. Det 
övergripande målet är att upprätt-

Kinas militära styrka växer. Foto: Gennady Stetsenko / Shutterstock.

hålla och stödja nationella och 
europeiska intressen i rymden.

Strategin identifierar tre områden  
för de väpnade styrkorna: organisa - 
torisk sammanhållning, rättsstats-
principen och ett aktivt försvar. 
Flygvapnet ändrar namn till flyg- 
och rymdvapnet (L’Armée de l’Air 
et de l’Espace) för att återspegla 
sitt utvidgade ansvar och upp-
rättandet av rymdkommandot sker 
den 1 september.

Det dominerande intrycket av  
analysen är att PLA under de senaste 
tre åren har professionaliserats 
med fokus på stridsduglighet.

Florence Parly. Foto: U.S. Secretary 
of Defense / Flickr.
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Nordisk röst om Värnkraft

Att som finländare läsa Försvars - 
beredningens slutrapport Ds 2019:8  
Värnkraft (“Inriktningen av säker - 
hetspolitiken och utformningen av  
det militära försvaret 2021-2025”) 
är på många sätt en fascinerande 

Värnkraft  
sett utifrån

För dem som följt den svenska Försvarsmaktens utveckling de senaste åren 
kommer det knappast som en överraskning att politisk vilja att skjuta till 

pengar är en bristvara. De senaste åren har sett flera så kallade satsningar 
som i själva verket alla hamnat långt under vad både Försvarsmakten  

själv och utomstående bedömare har ansett nödvändigt för att ens hålla  
Försvarsmaktens förmåga på nuvarande nivå, skriver Robin Häggblom.

upplevelse. Beredningen är ytter-
ligare en länk i en kedja av öppet 
tillgängliga och detaljerade utred-
ningar avseende försvarsfrågor, 
något som blir extra tydligt då slut - 
rapporten på flera ställen hän visar 

till systerutredningen Ds 2017:66. 
Motståndskraft (“Inriktningen av 
totalförsvaret och utformningen av 
det civila försvaret 2021–2025”), 
Perspektivplanen (“Tillväxt för ett  
starkare försvar”), och personal-

Svensk och finländsk soldat sida vid sida under övning. Kommer detta att vara den fortsatta bilden om svensk vilja till  
försvarssatsningar ifrågasätts i Helsingfors? Foto: Jesper Moldvik / Försvarsmakten.
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försörjningsutredningen  
SOU 2016:63 (“En robust personal - 
 försörjning av det militära för-
svaret”). Den här återkopplingen 
stärker utredningens legitimitet i 
läsaren ögon, och blir på många sätt 
en positiv faktor. Alltför ofta ser man  
inom säkerhetspolitiken att parla-
mentariker tillsätter utred ningar i 
ett vakuum, där utrednings arbetet  
och slutrapporter inte nödvändigtvis 
står på en stadig grund och inte är 
tillräckligt förankrade internt för att 
få genomslag. Så är inte fallet här, 
Värnkraft präglas både av känslan 
av att ett gediget utredningsarbete 
ligger bakom slutrapporten, och att 
den har en naturlig plats i kedjan 
av styrdokument för den svenska 
Försvarsmakten.

Just det detaljerade arbetet är det  
som mest fascinerar för mig som  
finländare. Vår närmaste motsvarig - 
het, ”Statsrådets försvarspolitiska 
redogörelse”, går lös på sammanlagt  
35 sidor inklusive bilagor. Värnkraft  
är ganska precis tio gånger längre. 
Med detta är ingalunda sagt att  
den finska Försvarsmakten saknar  
politisk styrning, men majoriteten 
av utredningar och instruktioner 
som diskuterar detaljfrågor är 
hemligstämplade. “Noteras bör 
att sekretess är i omvänt för-
hållande till avståndet till ryska 
gränsen”, som en finsk officer 
uttryckte saken när hans  
svenska kollega presenterade 
den svenska krigstida organisa-
tionen på ett öppet försvars-
seminarium i Finland för 
något år sedan.

Men även om öppenheten 
kan kännas främmande är det 
svårt att argumentera för att 
det skulle vara något direkt 

dåligt. Slutrapporten är fort farande  
rätt allmänt hållen, och i ärlighetens 
namn så är det snarare den finska  
linjen med att försöka hålla de krigs - 
tida brigadernas identitet hemliga 
som kan ifrågasättas. 

ETT FÖRSLAG VI SETT FÖRR?

Många av de tankar som bered-
ningen lägger fram är också sådana 
som flitigt bollats i olika forum i  
åratal, både bland lekmän och yrkes - 
folk. Gör det beredningen överflödig?  
Inte alls. Värnkraft täcker ett brett  
spektrum, då slutrapporten sätter in 
det militära försvaret i sitt samman - 
hang. Brigader och vapensystem 
existerar inte för sin egen skull, och 
det är först när man ser till helheten, 
med det militära försvaret som en 
del av samhället i stort och total-
försvaret i synnerhet, som man på  
allvar kan ta ställning till hur många 
brigader som är det rätta antalet för 
Sverige. Det säger sig självt att som 
en följd av detta har det en särskild 
tyngd när Försvarsberedningen 
lägger fram sitt förslag.

Det är lätt att vid en ytlig granskning  
av beredningens förslag för en för-
stärkt numerär se det hela som en 
återgång till “det som en gång var” 
(ofta är det slutfasen av kalla kriget 
som fungerar som mental referens-
ram här), eller om man drar åt det 
hållet som ett försök att följa efter 
Finland. Ingendera tolkningen 
håller för en mer ingående analys. 
Ett förnyat fokus (som för övrigt 
knappast kan sägas vara nytt, så här  
ett halvt decennium efter Krim) på 
nationellt försvar, fler enheter, och 
territoriella förband må alla vara 
aspekter som kännetecknade den 
svenska Försvarsmakten under 
kalla kriget och/eller den finska 
Försvarsmakten av idag, men i 
beredningens förslag hittas de i 
en uppdaterad form anpassad för 
Sverige av idag (och inom en nära 
framtid). Särskilt i frågan om perso - 
nalförsörjning och hur den utformas 
för att möta behoven, inte bara hos  
manöverförbanden utan också hos  
de territoriella förbanden och Hem - 
värnet, är det tydligt att beredningen  
varit beredd att tänka nytt och fritt 
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krigsduglighet och operativ förmåga kräver att krigsförbanden är 
bemannade, utrustade och samövade.  Vidare föreslår Försvarsberedningen att det militära och det civila 
försvaret inom ramen för ett sammanhållet totalförsvar ska planera 
för att under minst tre månader kunna möta och hantera en 
säkerhetspolitisk kris i Europa och vårt närområde som leder till 
allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet. Under del av 
tiden och inom ramen för de tre månaderna ska det planeras för att 
riket är i krig och att krigshandlingar pågår på svenskt territorium 
med både perioder av högintensiva strider och perioder med något 
lägre stridsintensitet där stöd från andra kan ge effekt efter hand. 
Detta ställer krav på bl.a. logistikförsörjningen och uthålligheten i 
krigsorganisationen. De förslag beredningen lämnar i denna rapport innebär en 
omfattande reform av det militära försvaret. För att genomföra 
denna reform är det viktigt att analysera förutsättningarna för att 
producera den krigsorganisation som föreslås. 
Försvarsberedningens samlade bedömning är att organisationen går 
att producera men att det av praktiska skäl, bl.a. med hänsyn till 
ledtiderna för materielanskaffning och personalförsörjning, kommer 
att ta tid. Det kommer även att kräva tydliga prioriteringar och 
långsiktig planering. Utvecklingen av krigsförbanden liksom 
anskaffning av materiel måste ske inom de kostnadsramar som 
anvisas både avseende volym och teknisk ambition. Fördyringar av 
framförallt materielprojekt riskerar att undergräva ambitionen i 
reformen. Beredningen vill samtidigt betona vikten av att den 
föreslagna krigsorganisationen organiseras och fylls upp så snart 
som möjligt.  

De förslag som Försvarsberedningen redovisar i denna rapport 
och i delrapporten Motståndskraft ska ses som en helhet. 
Totalförsvaret ska i grunden vara krigsavhållande genom att ha en 
sådan styrka, sammansättning, ledning, beredskap och uthållighet 
att det avhåller från försök att anfalla, besätta eller på annat sätt 
utnyttja vårt land. Ett starkt svenskt totalförsvar är krigsavhållande 
och därmed förebyggande och ytterst fredsbevarande. 
Försvarsberedningen lämnar i föreliggande rapport samt i 
delrapporten förslag som innebär att totalförsvaret ges en förbättrad 
förmåga och uthållighet att hantera ett väpnat angrepp och krig på 
svenskt territorium samt situationer med gråzonsproblematik. Med 

Ds 2019:8 
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det ökar även förutsättningarna att hantera fredstida 
säkerhetspolitiska hot, inklusive s.k. hybrida hot, genom en bredd av 
instrument. Genom att föreslå åtgärder som stärker beredskapen, 
kapaciteten och uthålligheten i såväl det militära som det civila 
försvaret bedömer beredningen att trovärdigheten och styrkan i 
totalförsvaret ökar.  Enligt de kompletterande anvisningar ska beredningen i sitt 
arbete ta tydlig hänsyn till Statskontorets förslag till åtgärder och 
Ekonomistyrningsverkets rekommendationer. Statskontoret 
understryker i sin rapport När planeringen möter verkligheten – 
Försvarsmaktens interna ledning, styrning och uppföljning (2018:27) 
att de konsekvensanalyser och kostnadsberäkningar som olika 
aktörer tar fram inför försvarspolitiska beslut behöver leva upp till 
kraven i kommittéförordningen, riktlinjerna för arbetet med 
konsekvensutredningar i Regeringskansliet och 
propositionshandboken.  Beredningen konstaterar att enligt kommittéförordningen 
(1998:1474) och kommittéhandboken (Ds. 2001:1) ska förslagens 
konsekvenser för sysselsättning och offentlig service i olika delar av 
landet redovisas. En utökning av verksamheten på existerande 
verksamhetsorter liksom en etablering av nya organisationsenheter 
bedöms sammantaget kunna få positiva konsekvenser för 
sysselsättningen i de delar av landet där en utökning av 
verksamheten sker, eftersom en ökad inflyttning förväntas av 
Försvarsmaktsanställda med eventuella medföljande 
familjemedlemmar. Utökade utbildningsvolymer innebär också att 
fler totalförsvarspliktiga kommer att vistas på aktuella orter, vilket i 
sin tur kan skapa en efterfrågan inom bl.a. näringsverksamheterna. 
Utökning av verksamheten på orter som idag har begränsad militär 
verksamhet, t.ex. Arvidsjaur, kan förväntas ställa utökade krav på 
kommunal service på de aktuella orterna. Vad gäller konsekvenser för miljön innebär 
Försvarsberedningens förslag en utökning av Försvarsmaktens 
verksamhet. När fler grundutbildas kommer skjut- och övningsfält 
samt flygfält användas i ökad utsträckning. Detta bedöms få 
miljökonsekvenser, främst i form av ökat buller. Konsekvenserna av 
detta kommer bl.a. omhändertas i miljötillstånden för verksamheten 
vid skjut- och övningsfälten respektive flottiljflygfälten, samt i 
Försvarsmaktens löpande miljöarbete.  

Värnkraft täcker ett brett 
spektrum. Hämtad från 
regeringens hemsida:  
www.regeringen.se. 
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”
Den stora frågan är  
om beredningens 
arbete i slutändan 
betyder någonting.

istället för att bara välja mellan de 
beprövade modeller som hittas i 
närhistorien och -området. Flera 
nyckelförmågor som krävs för att 
effektivt kunna bedriva väpnad strid 
i det tjugoförsta seklet identifieras 
också, och satsningarna riktas mot  
dem. Detta gäller både gamla 
klassiker som indirekt eld, men 
också nymodigheter som obeman-
nade system. Flertalet potentiella 
problemområden vid en tillväxt av 
Försvarsmakten, såsom tillstånds-
ärenden för skjutfält, får också den  
uppmärksamhet de förtjänar, något 
som inte alltid är fallet i mer “ytliga”  
förslag från externa analytiker.

ÖVERENS, MEN ÄNDÅ INTE

Men den stora frågan är om bered-
ningens gedigna arbete i slutändan 
betyder någonting. Som rapporten 
konstaterar “åvilar [det] ytterst 
regeringen att [...] återkomma med 
möjlig finansiering av de förslag 
beredningen lämnar i denna och 
föregående rapport.” Här kom som 
bekant svårigheterna fram redan 
innan överlämnandet av rapporten, 
då de borgerliga oppositions-
partierna såg sig tvungna att dra 
sig ur beredningen i protest mot 
“Socialdemokraternas syn på den 
ekonomiska ramen”, som slut-
rapporten diplomatiskt uttrycker det.

Det är svårt att tolka det som något 
annat än att Socialdemokraterna 
inte vill betala för vad de beställt. 
Speciellt tydligt syns det när  
rapportens Bilaga 1. innehåller det 
direkta citatet “försvarsbeslutets 
ekonomiska ram är vi från social-
demokratiskt håll i dag inte beredda 
att binda oss vid”, omedelbart efter 
citat som “Socialdemokraterna står 
bakom grunderna, analyserna och 
huvudinriktningen när det gäller 
försvarsberedningens rapport”, 
“Beredningens arbete utgör en 
helhet när det gäller såväl det civila 
som militära försvaret”, och “Från 
socialdemokraternas sida ser vi med  

tanke på det över tid försämrade 
säkerhetsläget det som viktigt att det  
militära försvarets förmåga fortsätter  
att öka”. Just uttalandet att arbetet  
utgör en helhet, samtidigt som  
partiet helt klart vill stycka upp det  
i mindre bitar genom att se på ett  
“flertal ekonomiska ambitions-
nivåer” lämnar en bitter eftersmak. 
Gällande de interna turerna inom 
partiet som lett fram till skrivningen  
verkar ingen riktigt vilja svara på  
kritiskt ställda frågor, men att 
det råder splittring mellan olika 
falanger inom försvarsfrågan i den 
svenska socialdemokratin har stått 
klart sedan en längre tid.

under vad både Försvarsmakten 
själv och utomstående bedömare har 
ansett vara nödvändigt för att ens 
hålla Försvarsmaktens förmåga på 
nuvarande nivå. Detta är olyckligt, 
då de flesta bedömare (inklusive 
Försvarsberedningen) anser att det  
tvärtom finns ett behov av att öka 
den militära förmågan gentemot 
potentiella våldsaktörer. I det 
sammanhanget är Försvarsbered-
ningens slutrapport en frisk fläkt. 
Detta då det i det här fallet, även 
om de sakkunnigas insats inte ska 
förringas, är politikerna själva som  
har genomfört en gedigen översyn 
och kommit fram till en helhets-
lösning som skulle förstärka den 
svenska militära förmågan i både 
relativa och absoluta termer. I nu-
läget finns tyvärr klara tecken på att  
den politiska följetongen om under - 
finansiering av Försvarsmakten 
kommer att fortsätta. 

“Det bidde ingen rock”, som mäster 
skräddare uttryckte det. Förhopp-
ningsvis kan det bli åtminstone ett 
par byxor, men smått luttrad tror 
jag det inte förrän jag ser det.

Robin Häggblom är en 
fristående finlandssvensk  
försvarsdebattör som driver 
bloggen Corporalfrisk.com. 

corporal.frisk@gmail.com

För dem som följt den svenska 
Försvarsmaktens utveckling de 
senaste åren kommer det därför 
knappast som en överraskning att 
politisk vilja att skjuta till pengar 
är en bristvara. De senaste åren har 
sett flera så kallade satsningar, som 
i själva verket alla hamnat långt 

Sedan artikeln skrevs är  
finansieringsfrågan löst.  
Foto: Tommy Alven /  
Shutterstock.



TEMA: Försvarsindustrin

Försvarsmakten, regering och riksdag måste försäkra sig om att man 
vet vad man behöver och vill ha, och därav följer att Försvarsmaktens 
egen Forskning och Teknikutveckling, FoT, och FOI måste ges väsent

ligt större medelstilldelning. 

Sven Christer Nilsson 

Försvarsindustri,  
vad är det?

Foto: Rawpixel.com / Shutterstock.
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TEMA: Försvarsindustrin

Sveriges långsiktiga överlevnad äventyras om vi 
inte inom landet har insikt och vilja att satsa på  
framtiden. För den svenska försvarsindustrin  
avgörs framtiden av samhällets vilja att ha en 
försvarsindustri och att låta denna utvecklas  

i konkurrens på en global marknad. Men vad är vår för - 
svarsindustri? Med det arv vi har från kalla kriget tänker 
vi på stridsflygplan, stridsfordon, artilleripjäser, ubåtar, 
bomber och granater. Allt för Försvarsmakten (FM). Men  
FM idag är tekniktungt med kritiska lösningar för cyber-
operationer, ledningssystem, sensorer och kommunika-
tion, system och produkter som i växande omfattning 
också kunnat användas i det civila samhället och då 
naturligtvis inte primärt för kris och krig.

Då utvecklingen har medfört att användningsområdena 
hos många enskilda produkter och särskilt hela system 
finns både inom rena försvarstillämpningar och inom 
det civila samhället bör vi kanske anpassa vår definition  
av vad som benämns försvars-
industri. Alla produkter, tjänster  
och system som är kritiska för  
totalförsvaret bör räknas till för- 
svarsindustrin.  Här hittar vi också  
internetleverantörer, Facebook  
och Instagram. Hur många  
myndigheter och kommuner, för 
att ta några exempel, har säkrat 
Facebook, Instagram och sina 
Internetleverantörer för leverans 
i kris och krig? Hur ska allmän-
heten få veta vad som händer när 
inte sociala medier fungerar? Kan vår tids soldater i fält 
acceptera, att de inte kan hålla en någorlunda regel-
bunden kontakt med sina familjer via nätet på det sätt 
man är uppvuxen med? Staten, landsting, regioner och 
kommuner måste säkra leveranserna av sådana kritiska  
produkter, tjänster och system genom långsiktiga avtal. 
Även leverantörerna bör tvingas samarbeta som förbere-
delse för kris och krig och de större (som Telia, Tele2, 
Tre, Telenor, Bahnhof, Trafikverket, Bredbandsbolaget, 
ComHem, Net1) som säljer nätkapacitet till många små 
spelare bör särskilt gå i täten. Exempelvis finns 23 mobil - 
operatörer i Stockholm. Vidare levereras nästan alla 
fasta bredbandstjänster via Telias nät. Här förutsätts 
att Internetstiftelsen är djupt engagerad i totalförsvars-
planeringen.

D et kan även vara så att myndigheter som är av  
avgörande betydelse för samhället, inkluderande  
Försvarsmakten, saknar avtal med sina leveran-

törer av kritiska tjänster för det läge, då nationen befinner 
sig i krig eller krigsliknande tillstånd. Många aktörer 
på den svenska marknaden som arbetar med moderna 
IT- och kommunikationslösningar är utlandsägda med 
system för svenska kunder utspridda över kontinenter, 
d v s i ”molnet”. Borde detta inte redan nu, när vi inte är  
i kris eller krig, ha medfört att våra myndigheter och kom - 
muner säkrat att ”molnet” ligger över Sverige? Så är dock  
inte fallet och flera för nationen kritiska system hanteras 
genom databaser och servrar utanför rikets gränser.

Den globala utvecklingstakten inom försvarsrelaterade 
system, i synnerhet med den utökade definitionen ovan, 
har varit mycket hög under senare decennier och den 
ökar. Med kraftigt minskade försvarsanslag har svensk 
försvarsrelaterad forskning och utveckling (FoU) minskat 

avsevärt. Nu har insikten kommit 
tillbaka, att vi måste bygga upp 
ett nationellt försvar igen, och av 
detta borde följa att anslagen till 
försvarsrelaterad FoU också ska 
öka. Behovet av internationellt 
tekniskt utvecklingssamarbete 
kommer att öka och utan egen  
avancerad teknikutveckling blir vi  
mindre intressanta som partner. 
Försvarsmakten, regering och 
riksdag måste försäkra sig om att  
man vet vad man behöver och vill  

ha, och därav följer att Försvarsmaktens egen Forskning 
och Teknikutveckling (FoT) och FOI måste ges väsentligt  
större medelstilldelning.

Gråzonsproblematik, hybridkrigföring och påverkans-
operationer påminner oss dagligen om att vi inte kan 
vara säkra på att vårt samhälle fungerar som vi var vana 
vid för bara några år sedan. Därför måste leveranser av 
många av de tjänster som underlättar och ofta har blivit 
nödvändiga för livspusslet anses som så kritiska att de 
borde omfattas av totalförsvarsplanering här och nu. 

Sven Christer Nilsson är tidigare koncernchef för 
Ericson.

christer@ripasso.se 

”  Många aktörer  
 som arbetar med  
 moderna IT- och  
 kommunikations - 
 lösningar är  
 utlands ägda.
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TEMA: Försvarsindustrin

Försvarsberedningen föreslår inga nya kriterier, eller att något av de 
gamla kriterierna tas bort eller modifieras. Det finns därför skäl att tala 

om kontinuitet vad gäller hanteringen av ansökningar om tillstånd. 
Samtidigt är värt att understryka att det generellt sett är fler stater idag 

som uppfyller de svenska kriterierna.

Michael Karlsson

JAS 39 Gripen, ett exempel på svensk försvarsindustriell förmåga. Foto: Mats Nyström / Försvarsmakten.

Försvarsindustrin  
och exporten

1 Ds 2019:8 Värnkraft – Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025, s. 270–271.  
2 SIPRI 2019. “Trends in International Arms Transfers 2018”, SIPRI Fact Sheet, s. 2.  
3 SOU 1981:39. Svensk krigsmaterielexport, s. 19–23.
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TEMA: Försvarsindustrin

Den 14 maj 2019 lämnade Försvarsbered-
ningen sin slutrapport om säkerhets-
politikens inriktning och det militära 
försvarets utformning 2021–2025. I likhet  
med tidigare beredningar berörs även 

frågor som rör försvarsindustrin och försvarsmateriel-
exporten.1 I denna del förutskickar beredningen såväl  
kon tinuitet som förändring. 

Till att börja med kan konstateras att det råder fortsatt 
politisk samsyn kring försvarsindustrins och försvars-
materielexportens betydelse för Sveriges militära försvar.  
De utgör två förutsättningar för  
att vi ska kunna ha ett eget starkt 
försvar. Beredningen upprepar här  
också en sedan länge bärande  
tanke i försvarspolitiken, nämligen  
att exporten av försvarsmateriel 
bidrar till att den inhemska indu - 
strin kan bibehålla nödvändig kom - 
petens och förmåga samt upprätthålla en konkurrens-
kraftig teknologinivå. Vidare understryks att exporten 
även kan innebära lägre kostnader för Försvarsmakten 
eftersom kostnaderna för utveckling och produktion 
kan delas på flera köpare. 

Mot bakgrund av dessa argument kan det före-
falla logiskt att beredningen drar slutsatsen 
att Försvarsmaktens minskade beställningar 

har gjort exporten än viktigare för industrin. Men frågan 
är om inte minskade inhemska beställningar riskerar 
att göra det svårare för industrin att bibehålla sin inter - 
nationella konkurrenskraft. Faktum är att detta är precis  
vad som tycks ha hänt. Under den senaste femårs - 
perioden (2014–2018) mer än halverades Sveriges andel 
av den globala krigsmaterielexporten.2 Detta skedde 
samtidigt som den globala handeln med krigsmateriel 
växte med nära åtta procent. Svensk försvarsindustri 
har med andra ord tvingats genomgå det allra sämsta 
utfallet; en minskning av inhemska beställningar och ett 
tapp av globala marknadsandelar.

Ytterligare en punkt där det råder politisk konsensus 
gäller kriterierna för export av försvarsmateriel. I Sverige  
infördes i slutet av det första världskriget ett förbud 
mot export av krigsmateriel utan tillstånd.3 Under det 
dryga sekel som har gått sedan dess har statsmakterna 
successivt specificerat vad som ska räknas som krigs-
materiel och, när denna inte bör beviljas tillstånd för 
export. Det har sedan länge rått enighet om att förbudet 
bör omfatta stater som befinner sig i krig, är invecklade 
i internationella konflikter som kan befaras leda till krig 
eller som har inre väpnade konflikter. Härutöver har 

tillkommit kriterier som innebär att man även bör beakta 
mottagarlandets demokratiska status och respekt för 
mänskliga rättigheter samt att exporten inte hindrar en 
rättvis och hållbar utveckling. 

Försvarsberedningen föreslår inga nya kriterier, 
eller att något av de gamla kriterierna tas bort  
eller modifieras. Det finns därför skäl att tala om  

kontinuitet vad gäller hanteringen av ansökningar om  
tillstånd. Samtidigt är värt att understryka att det gene - 
rellt sett är fler stater idag som uppfyller de svenska 
kriterierna. Sedan det kalla krigets slut har antalet 

demokratier blivit fler och, delvis 
som en följd av detta, antalet  
mellanstatliga krig minskat. Att 
handeln med krigsmateriel trots 
detta ökar beror bland annat på att  
Rysslands och Kinas offensivare 
stormaktspolitik skapar otrygghet  
i många regioner. Av den anled-

ningen stärker också åtskilliga stater, även Sverige, idag 
sin militära förmåga.

Även om kriterierna för försvarsmaterielexporten ligger 
fast är en viss förändring i den framtida hanteringen av 
dessa frågor att vänta. Enligt Försvarsberedningen bör  
beslut om försvarsmaterielexport och internationella 
materielsamarbeten föregås av ingående analyser av 
möjligheter och risker. Sådana bedömningar är i sig 
ingenting nytt utan har sannolikt förekommit alltsedan 
exportförbudet infördes 1918. Att Försvarsberedningen  
nu tar upp frågan beror på att internationella försvars-
materielaffärer idag ofta förutsätter ett gränsöver-
skridande samarbete. Det kan handla om allt från t ex 
utbildning och teknologiöverföring till försäljning och 
vidareutveckling. Därmed väcks också frågor om vem 
Sverige ska samarbeta med och vad samarbetet i så fall 
ska omfatta. 

Försvarsberedningen ger inga generella svar på dessa 
frågor utan understryker att analyser måste göras inför 
varje enskilt beslut. Men att det främst handlar om hög - 
teknologiska samarbeten med västliga stormakter, både  
bilateralt och inom multilaterala ramar, torde inte vara  
någon djärv gissning. Den stora utmaningen uppstår  
istället när samarbetsvinsterna ska vägas mot dels risken  
för att den inhemska industrin blir mer känslig för  
externa störningar, dels risken för ökad sårbarhet ifall 
Sverige skulle bli alltför beroende av en viss stormakt.

Michael Karlsson är professor i statsvetenskap.

michael.karlsson123@gmail.com 

”  Analyser måste   
 göras inför varje  
 enskilt beslut.
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TEMA: Försvarsindustrin



TEMA: Försvarsindustrin

Det säkerhetspolitiska läget i omvärlden har  
försämrats över tid, inte minst i Sveriges 
närområde. Den svenska ambitionen är att  
successivt stärka totalförsvarets förmåga, 
samt fördjupa samverkan med andra för 

ökad säkerhet, syftande till att kunna möta en kvali-
ficerad motståndare. 

Operativ förmåga för kris och krig skapas enkelt uttryckt 
först när vi har personal och materiel som är samövade.  
För att dessutom vara säkra på att kunna försörja för-

Sverige är landet 
Annorlunda

När det kommer till hur vi i Sverige ser på vår försörjningstrygghet, och teknikens 
påverkan på våra försvarsförmågor, är inte förutsättningarna i takt med behoven.

Niklas Alm

mågan över tid behöver Försvarsmakten ha tillgång till 
det som krävs för att kunna uppfylla krav på bl a till-
gänglighet, beredskap och krigsduglighet, samt tillgång 
till kompetens och resurser. Försvarsmateriel och dess 
försörjning är i detta perspektiv inte bara ”prylar” utan 
innefattar, förutom system och produkter, allt från 
tjänster till kunskapsuppbyggnad, och i många fall logi-
stik lösningar, underhållsberedningar etc. Eftersom Sverige  
varken är eller kan vara självförsörjande i detta avse-
ende krävs strategier och idéer för hur vi agerar gentemot 
våra partners och marknaden.

Foto: alphaspirit / Shutterstock.
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Få marknader är så reglerade och politiskt styrda som 
försvarsmaterielmarknaden. Många stater inom exem-
pelvis EU väljer ofta den nationella försvarsindustrin 
som leverantör av försvars- och säkerhetsmateriel. Ett 
skäl har att göra med sekretess och integritet. En annan 
orsak är att det ofta finns krav på försörjningstrygghet, 
inte bara i fredstid, utan även vid höjd beredskap och 
ytterst krig. 

H är skiljer sig Sverige åt gentemot andra. De  
senaste 20 åren har vi levt i en fredsrationalitet 
gällande just försörjningstryggheten. Sverige 

har, även om det skett i begränsad omfattning, fortsatt 
att upphandla kvalificerade system och förmågor men 
utan egentliga krav på försörjningstrygghet vid högre 
beredskap och krig. Litet förenklat kan man säga att vi 
har upphandlat kvalificerad krigsmateriel för fredstida 
bruk. Syftet med just krigsmateriel är ju att den inte, 
förutom vid övning, syftar till att användas för freds-
tida bruk, utan snarast vid kris 
och krig. Då krävs helt andra 
försörjningskedjor i form av 
logistik, robusthet, numerär och 
reservdelar.

Det är viktigt att försörjnings-
tryggheten utgår från statens 
samlade behov, inte enbart För - 
 svarsmaktens operativa förmåga. Även andra krav, som  
exempelvis en långsiktig politisk hand lings frihet, utrikes-  
och säkerhetspolitiska behov, samt krav som ställs av  
övriga delar av totalförsvaret, är viktiga för försörjnings-
tryggheten. Den försvarsmaterielrelaterade försörjnings - 
tryggheten kan omfatta ett antal olika områden, från  
säkerhets- och handelspolitik till konkreta åtgärder  
för att stärka uthålligheten för enskilda pro dukter, t ex 
lagring. Dessutom ska försörjningstrygg heten gälla på 
både kort och lång sikt. Därför är det en förutsättning för 
Sveriges försörjningstrygghet att den bygger på inter - 
nationella relationer och en globaliserad leverantörs-
kedja. Allt detta kräver djup kompetens att belysa, förstå 
samt skapa strategier för.

E n annan faktor är den mycket snabba teknik-
utvecklingen och digitaliseringen av förmågor. 
Komplicerade system och långa livscykler ökar 

behovet av en långsiktig relation till företagen och deras 
åtaganden. Det medför och kräver även ett beständigt 
och tillförlitligt förhållande till leverantörerna. Upprätt-
hållandet och utvecklingen av försvaret innebär att leve-
ranser och underhåll är viktiga under hela livscykeln. 
Detta skapar krav på försörjningstrygghet i såväl fredstid 
som under höjd beredskap, vilket dock kompliceras av  
globala beroenden och idag komplexa försörjnings kedjor.

Det finns en problematik kring ett snabbt förändrat 
teknologiskt landskap, där tillgången till nya innova-
tioner och förmågor sprids snabbt. Innovation innebär 
inte bara skapandet av nya saker, utan att samla befint-
liga produkter och använda dem på ett nytt sätt. Det 
senaste året har vi kunnat läsa om hur USA vill använda 
drönare för logistiska uppdrag och algoritmer för att 
söka måltavlor, hur USA och Kina testar att använda 
drönare i svärm och att Ryssland redan förbandssatt  
vissa autonoma stridsfordon. Även om de lösningar som 
erbjuds försvarsmarknaden ännu är begränsade, står det  
klart att ny disruptiv teknik, inom bl a artificiell intel-
ligens, robotik och cyber, påtagligt kommer att förändra 
slagfältet.

Med den snabba takt som förändringarna utvecklas i, 
behöver vi förstå hur de påverkar slagfältet och vi behöver 
bli bättre på att fånga in teknik som skyddar oss, sam-
tidigt som Försvarsmakten ska växa. Vad krävs för att 

säkra att ny teknik används 
för att skydda samhället? Hur 
integrerar vi denna mer effek-
tivt och till en lägre kostnad än  
motståndaren? Hur kan vi tänka  
och arbeta annorlunda?

En slutsats är att det kommer  
att krävas färre soldater och  

sjömän för att genomföra mili tära operationer. Vilken  
befäl havare vill riskera egna soldater när det finns 
fjärrstyrda eller autonoma enheter?

I och med att EU har skapat den Europeiska försvars-
fonden, som även Sverige kommer att delfinansiera, 
läggs stora resurser på att förstå och belysa framtida 

utmaningar samt skapa gemensamma förmågor och 
teknologier för att möta denna komplicerade hotbild. 
Satsningen borde därför vara en möjlighet för svenska 
staten, men även här är Sverige landet Annorlunda, då de  
egna anslagen till forskning och utveckling på försvars-
området är minimala. Därigenom har vi svårt att få del 
av och bidra till de framtida europeiska förmågorna. 

Företagen i Sverige har dock goda möjligheter att bidra. 
De har under de senaste decennierna själva finansierat 
forskning och utveckling och har därför en god teknologi - 
bas med hög internationell attraktivitet. Om Sverige  
önskar tillgång till samutvecklad teknik är staten således 
beroende av företagen i Sverige, som i sin tur är bero-
ende av att kunna sälja till andra länder. 

Vad behövs då för att lösa denna gordiska knut? 

Det gängse svaret i den allmänna debatten är mer pengar,  
fler personer och mer materiel. Dagens ekonomiska  
diskussion om försvaret är självklart viktig. Försvars-

”  Vi beh över bli  
 bättre på att fånga  
 in teknik som  
 skyddar oss.
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beredningens rapport  
Värnkraft förbiser sam   - 
tidigt i stort den tekniska  
utvecklingen. Fokus har 
legat på att få det som 
finns här och nu att bli 
operativt, samt att kom - 
plet tera detsamma med de 
allra nödvändigaste nya  
för mågorna. Utmaningen  
med detta tankesätt är att  
poli tiken riskerar att skapa  
nya ”svarta hål” gällande 
framtida förmågor. På 
samma sätt som det gamla 
kustförsvaret, med exem-
pelvis fasta batterier, idag 
inte skulle ha en chans  
mot dagens offensiva preci - 
sionsvapen, riskerar poli-
tiken att fastna i gårdagens  
behov av ekonomi, för-
mågor, teknik och lösningar, som i sin tur omöjliggör 
förmågan att möta morgondagens hotbild på ett rele-
vant och effektivt sätt. 

För att initiera och skapa en förändring behöver vi en 
bättre strukturerad dialog mellan stat och marknad 
kring Försvarsmaktens förmågeutveckling och dess 
försörjning, men som också beaktar vår långsiktiga 
politiska handlingsfrihet och dess betydelse för utrikes- 

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

Välkommen att söka bidrag för verksamhet som tjänar till att stärka 
Sveriges försvar samt fredsbevarande och samhällsstödjande åtgärder.

Berättigade att söka är frivilliga försvarsorganisationer och organisationer som verkar för stöd 
till samhälle och individer. Ansökningar till Källvikenstiftelsen kan göras under två perioder per år: 

1 april – 1 september och 1 oktober – 1 mars. 
För ansökningsformulär och mer information, se hemsidan.

Företagen i Sverige har en god teknologibas. Foto: Copyright Saab AB.

och säkerhetspolitiken. Med det i åtanke bör de nya 
strategierna utformas. Och det är bråttom, eftersom vår 
omvärld agerar nu!

Niklas Alm är Strategichef och Stf generalsekreterare 
för branschorganisationen Säkerhets & försvars
företagen (SOFF). 

niklas.alm@soff.se



18

Analys

Under de senaste 100 åren har 
Försvarsmakten genomfört stora 
neddragningar vid två tillfällen. 
Den första skedde efter 1925 års 
försvarsbeslut, den andra efter att 
Berlinmuren fallit och det kalla 
kriget upphört.

De politiska beslut som låg bakom 
reduceringarna av försvarsanslagen, 
både 1925 och i slutet på 1990-talet,  
gjordes med förhoppningen att 
framtida krig, åtminstone i Europa, 
kunde undvikas inom internationellt  
samarbete genom medlemskap i 
Nationernas Förbund respektive EU.  
En avgörande skillnad är dock att 
försvarsbeslutet 1925 behöll idén 
om ett nationellt försvar, medan vi 
efter det kalla kriget organiserade 
Försvarsmakten mot internationell 
konflikthantering. 

Nu står vi sedan ett antal år tillbaka 
i en situation då omvärldsläget har 
försämrats. På samma sätt ställdes 
Sverige inför behovet att åter rusta 
upp i slutet på 1930-talet. Att bygga 
upp försvarsförmågan visade sig 
dock inte så enkelt. Beslutet att  
organisera ett självständigt flygvapen 
1926 var framsynt, men uppgiften 
visade sig vara mer komplicerad än 
vad många trott. Den dåvarande 

Att nedrusta  
är lätt, men…
När det finns ett tydligt militärt hot ökar den politiska 
viljan till försvarssatsningar. När hotet verkar försvinna  
minskar intresset. Utvecklingen efter det första världs
kriget och det kalla kriget belägger påståendet. Förhopp
ningarna om en långvarig fred är ofta starkare än viljan 
att behålla handlingsfriheten för en förändring mot ett 
ökat krigshot, skriver Stefan Ring.

försvarskommissionen skrev 1936 
följande:

”De svenska flygstridskrafterna äro  
å andra sidan under nu rådande 
förhållanden oförmögna till ett 
verksamt ingripande. De möjligheter  
som finnas, att med spaningsplan 
utföra bombangrepp äro så begrän-
sade, att man på motståndarens 
sida icke behöva taga någon egentlig 
hänsyn härtill”.

Det visade sig även att de extra 
försvarsanslag som gjordes 1938 och  
1939 enbart kunde förbrukas till 
cirka 50 procent innan andra världs - 
kriget bröt ut. Det är med andra 
ord komplicerat och det tar lång tid 
att skapa nya förmågor. Det är inte 
heller säkert att tillförda ekonomiska 
medel i ett sent skede hinner  
användas på ett konstruktivt sätt.

Situationen idag påminner om läget  
före det andra världskriget, men 
innehåller också viktiga skillnader. 
Försvarsmakten har idag modern 
materiel och en mycket kompetent  
personal som vid flera olika inter-
nationella insatser fått en erfarenhet  
som i hög grad saknades 1939. 
Problemet är dock att denna för-
måga främst gäller strid i mindre 

förband. Förmågan att leda och 
strida i brigad och division är inte 
lika utvecklad, eftersom Försvars-
maktens volym idag är mycket 
liten. 1939 fanns det relativt många 
förband, men med dålig utrustning 
och med låg utbildningsnivå. Idag 
gäller det motsatta.

FÖRSVARSBEREDNINGEN  
VISAR PÅ BRISTER

När Försvarsberedningen i maj 2019 
presenterade sin rapport ”Värnkraft” 
redovisades bristerna i Försvars-
maktens operativa förmåga på 
följande sätt:

”När det kommer till kravet att 
kunna möta ett väpnat angrepp 
bedömer Försvarsberedningen att 
Försvarsmakten har en operativ  
för måga med väsentliga begräns-
ningar. Detta innefattar såväl 
begränsningar i krigsorganisa - 
tio nens samlade förmåga att möta 
väpnat angrepp som enskilda 
krigsförbands förmåga att lösa sina 
huvud uppgifter. Utöver detta finns 
begränsningar i krigsorganisa - 
tio nens uthållighet. Begränsningarna  
beror bl a på personella och  
mate riella brister i krigsförbanden, 
en alltför liten förbandsvolym, 
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otillräcklig samövning samt den  
begränsade uthålligheten.”

Denna skarpa kritik ska ses mot 
bakgrund av att kriget i Georgien 
2008 innebar en politisk återgång 
till ett ökat fokus på en förbättrad 
nationell försvarsförmåga. Genom 
försvarsbeslutet 2015 höjdes för-
svarsanslaget i syfte att förbättra 
den nationella operativa förmågan 
i Försvarsmakten. Försvarsbered-
ningens analys av läget i Försvars-
makten visar på att de politiska 
besluten varit senfärdiga och att 
den ekonomiska nivån inte nått 
upp till behoven i Försvarsmakten. 
Återigen visar det sig att det inte är 
enkelt att återta en förlorad försvars-
förmåga. 

Politiskt har försvarsanslaget alltid 
betraktats som en tung pålaga  
som tar resurser från andra mer 
behjärtansvärda samhällsinsatser 
som dessutom ger ett påtagligt 
resultat i medborgarnas vardagliga 
liv. När det finns ett tydligt militärt  
hot ökar den politiska viljan till 
försvarssatsningar. När hotet verkar 

försvinna minskar intresset. Utveck - 
lingen efter det första världskriget 
och det kalla kriget belägger påstå-
endet. Förhoppningarna om en 
långvarig fred är ofta starkare än 
viljan att behålla handlingsfriheten 
för en förändring mot ett ökat 
krigshot.

ÄVEN I DJUPASTE FRED  
KRÄVS MOTSTÅNDSKRAFT 

Försvarsberedningens båda  
rapporter, ”Motståndskraft”1 samt 
”Värnkraft”2 visar på de stora 
utmaningarna som måste hanteras. 
Vi lever i ett samhälle som ger oss 
fantastiska möjligheter och där vi 
kan använda tjänster som är både 
billiga och effektiva. Samtidigt är 
vi obehagligt sårbara. Varje dag får 
vi nyheter om brister i samhälls-
servicen som visar på att vi har 
svårt att hantera även vardagliga 
utmaningar. Möjligheterna att klara 
allvarliga, omfattande händelser 
framstår som mindre troliga. Bered - 
ningens analys av Försvarsmaktens  
förmåga att möta ett väpnat angrepp  
ska också ställas i relation till sam-

hällets förmåga att klara en krigs-
situation. Det finns ett starkt 
beroende mellan det militära 
försvaret och det civila försvaret. 

Den situation som vi nu befinner 
oss i, med ett sårbart samhälle och 
en försvarsmakt som inte har till-
räcklig förmåga att möta ett väpnat 
angrepp, beror i hög grad på en 
politisk analys som använder den 
existerande hotbilden som grund 
för långsiktiga beslut. I stället krävs 
en förståelse för att möjligheterna till  
snabba förändringar inte är genom - 
förbara. Försvarsberedningens  
rapporter visar tydligt att det behövs 
en betydligt högre lägsta nivå, både 
för den civila sårbarheten och avse-
ende Försvarsmaktens förmåga, även  
i tider då krigshoten känns avlägsna. 

Stefan Ring är pensionerad 
överstelöjtnant, säkerhetspolitisk 
analytiker och tidigare general
sekreterare i aff.

Stefan.h.ring@outlook.com 

1 Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025
2 Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025

Försvarsberedningen har gjort ett bra arbete. Nu återstår processen med att nå konkreta förbättringar.  
Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet.
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Förväntningarna var höga på 
Försvarsberedningens delrapport 
”Motståndskraft”, som släpptes i 
december 2017, men hösten 2018 
präglades av den svåra regerings-
bildningen, vilket ledde till försenade 
utnämningar av utredare för de fyra  
viktiga totalförsvarsutredningarna.  
Detta var olyckligt eftersom 
omvärlds förändringarna inte 
väntar på Sverige. Tvärtom, den 

geopolitiska instabiliteten ökar 
kontinuerligt.

FÖRÄNDRINGSBEHOV 

Omvärldsförändringarna, främst  
i form av gränsöverskridande  
utmaningar som kärnvapen, klimat - 
förändringar och nya teknologier, 
måste mötas med nya, samordnade 
och gemensamma metoder. Den 
stuprörsorganiserade statsförvalt-

ningens svagheter utnyttjas av 
angriparen.

Vi talar ofta om att höja tröskeln 
och syftar då på Försvarsmaktens  
förmåga att komma innanför 
angriparens beslutscykel, verka 
gemensamt mellan försvarsgrenar 
och tillsammans med andra länder 
samt att åstadkomma att ledtid 
från underrättelse till politiskt 

Vad hände efter  
”Motståndskraft”?
Omvärldsförändringarna, främst i form av gränsöver
skridande utmaningar som kärnvapen, klimatföränd
ringar och nya teknologier, måste mötas med nya, 
samordnade och gemensamma metoder. Den stuprörs
organiserade statsförvaltningens svagheter utnyttjas av 
angriparen, skriver Freddy Jönsson Hanberg och 
Lars Holmqvist.

I ett fungerande totalförsvar är ledning av civilt försvar en avgörande komponent.  
Foto: Richard Tornhjelm / Combat Camera / Försvarsmakten.
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beslut och insats ska vara så kort 
som möjligt givet att underrättelse-
kvaliteten är hög. Tyvärr talar vi 
alldeles för litet om förutsättning
arna för att detta ska kunna ske –  
alltså det civila försvaret och alla 
andra aktörer som bidrar till en 
hög tröskel utanför kretsen av 
försvars organisationer. Vi tänker 
då särskilt på näringslivets aktörer 
som idag är bortkopplade från  
planerings- och övningsprocessen.

POLITISKA BESLUT OCH ÅTGÄRDER

Det är glädjande att konstatera att 
efter Motståndskraft har många 
av regeringens beslut och åtgärder 
handlat om de civila delarna av 
totalförsvaret. 

Låt oss börja med den 1000 sidor 
långa 112-utredningen som kom  
redan i mars 2018. På sidan 250 kan  
man läsa att aktörerna i larmkedjan  
ska ha en utvecklingsroll vad 
beträffar upprättandet, vidmakt-
hållandet och förmedlandet av 
aktuella lägesbilder för alla delar av  
totalförsvaret. Krisinformation.se  
spelar en viktig roll som ett kvalitets - 
säkrat gränssnitt mot allmänheten 
i tider av ryktesspridning. 

Vi antar att det någonstans här 
påbörjas en resa mot en omorgani-
sation av Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap (MSB). Vi 
vet redan att psykologiskt försvar 
kommer att bli en egen myndighet. 
MSB släppte för övrigt, i juni 2018, 
studien ”Medborgarna och det 
psykologiska försvaret, av Olof 
Petersson. Den är litet tunn men 
läsvärd.

Sommaren 2018 hände det en del. 
I juli kom ett kommittédirektiv 
som avsåg näringslivets roll i total-
försvaret och i september utsågs 
Elisabeth Nilsson till utredare. 
Tyvärr halkade även försvars-
materielförsörjningen med i den 
utredningen och eftersom tiden till 
förfogande är extremt kort (redo-

visning i december 2019) kommer 
den förmodligen att landa i en 
nollbas-studie, kanske med några 
förslag på nya utredningar. 

I augusti 2018 publicerades ytter-
ligare tre direktiv:

• Ny myndighet för psykologiskt 
försvar. Anders Danielsson 
utsågs till utredare så sent som i 
maj 2019. Utredningen fick i juli 
2019 en ny tidpunkt för redo-
visning – 31 maj 2020.

• Ansvar, ledning och samordning  
inom civilt försvar. Barbro 
Holmberg utsågs i april 2019 till 
utredare. Uppdraget ska redo-
visas 31 mars 2020.

• Hälso- och sjukvårdens kris-
beredskap. Åsa Kullgren utsågs 
redan i augusti 2018 till utredare. 
Uppdraget ska redovisas 31 dec-
ember 2020.

2019 – ETT HÄNDELSERIKT ÅR 

I februari 2019 lämnades Försvars-
maktens och MSB:s redovisningar 
av uppgifter som de hade fått i 
regeringsbeslutet den 11 maj 2017. 
Denna rapport kommenterades av 
Freddy Jönsson Hanberg i Svenska 
Dagbladet den 24 februari 2019: 
https://www.svd.se/totalforsvaret-
behover-formaga-har-och-nu 

En ny säkerhetsskyddslag gäller 
från 1 april 2019. Säkerhetspolisen 
(SÄPO) gav i juli ut sex vägledningar 
för att underlätta för organisationer 
att leva upp till den nya lagen. 

I maj 2019 lade regeringen fram 
propositionen, ”Skyddsobjekt och 
obemannade farkoster”, i vilken ett  
mycket stort antal remissinstanser 
fått yttra sig om ändringar i skydds - 
lagen för att stärka skyddet för  
skyddsobjekt och militära skydds-
områden.

Totalförsvarets forskningsinstitut 
(FOI) presenterade i maj 2019 
”Strategisk utblick” med fokus  

på civilt och ekonomiskt försvar.  
Särskilt upplysande är Carl  
Denwards odyssé genom det civila 
försvarets moderna historia, som 
sammanfattas på sidan 21 med  
uttrycket: ”Det finns inget snabbspår 
till civilt försvar”. 

I juni 2019 framlades den synner-
ligen läsvärda parlamentariska 
kommittéutredningen ”Förbättrat 
skydd för totalförsvaret”, som  
omfattar närmare 400 sidor. 

I juni 2019 kom också den första 
delredovisningen av FOI:s studie 
”Civilt försvar i gråzon – försvars-
vilja, försörjning och förståelse av 
hotbild”. Det är forskningsledaren 
Daniel Jonsson och hans med-
författare som har fem år på sig att 
beskriva gråzonsproblematiken. Det 
hela finansieras av MSB. Fem år är 
lång tid men delrapporter kommer 
att publiceras  kontinuerligt under 
hela perioden.

Under juli månad kom regeringens 
uppdrag att inkomma med under-
lag för den fortsatta inriktningen 
av det civila försvaret till de civila 
bevakningsansvariga myndighet-
erna. Myndigheterna ska redovisa 
uppdraget till respektive ansvarigt 
departement i Regeringskansliet 
senast den 2 mars 2020.

Nu ser vi med tillförsikt fram emot 
Totalförsvarsövning 2020 och 
de erfarenheter som kommer att 
kunna dras av den.

Freddy Jönsson Hanberg 
är rådgivare, reservofficer och 
grundare av Totalförsvarsstiftelsen.

Freddy.jonsson.hanberg@total
forsvar.org

Lars Holmqvist är företagare, 
reservofficer och ledamot i Total
försvarsstiftelsens styrelse.

larsholmqv@gmail.com 
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Det är drygt två år sedan Donald  
Trump svor presidenteden på  
trapporna till Capitolium i  
Washington D C. Från den upphöjda 
plattformen gav han ett installa-
tionstal, där han proklamerade en ny 
era i amerikansk säkerhetspolitik. 

Med mer än halva hans mandat-
period avverkad och det stundande 
presidentvalet i en slags uppvärm-
ningsfas finns det skäl att begrunda 
hur USA:s säkerhetspolitik har och 
inte har förändrats under Trumps 
tid i Vita Huset. 

Historikern Walter Russell Mead 
identifierar i sin bok, Special Provi-
dence, fyra idétraditioner, vilken 
famnar strömningarna i amerikansk 
säkerhetspolitik. 

Trumpdoktrinen  
efter två år 
President Trump har formligen kastat bort den gamla 
Kinapolitiken som byggde på att kombinera samarbete 
och konkurrens, med tonvikten lagd på det förra. I stället  
har han utpekat Peking som den främsta ekonomiska 
och säkerhetspolitiska konkurrenten till Washington, 
skriver Zebulon Carlander. 

Flera av Trumps idéer är sannolikt bestående, exempelvis hans skepsis till allianser. Foto: aschwaphoto / Shutterstock.



De är den hamiltonska, jeffersonska,  
jacksonska och wilsonska, alla 
namngivna efter framstående stats - 
män. Dessa föreställningar om hur 
man ska definiera USA:s intressen 
i världen konkurrerar ständigt med  
varandra om vilken som ska domi-
nera inom det politiska systemet. 

President Trump anses tillhöra den 
jacksonska skolan. Den är döpt 
efter en populistisk president, som 
utmanade det gamla politiska  
etablissemanget i början av 
1800-talet, och utmärks av en 
stark nationalism och militärmakt 
samt en hobbesiansk syn på det 
inter nationella systemet. 

OVÄNTADE LIKHETER 

En intressant iakttagelse – om man 
ignorerar de stora skillnaderna i 
personlighet mellan Trump och 
hans företrädare Barack Obama –  
är hur slående lika deras diagnoser 
av problemen inom amerikansk 
utrikespolitik är. 

Båda har som kandidater och presi - 
denter gett uttryck för synsättet att 
USA har alltför långtgående säker-
hetspolitiska åtaganden i världen, 
att tidigare administrationer har 

negli gerat att värna arbetar-
intressen, och att större 

fokus borde vara på det egna 
landet. 

Medan de i stora drag delar  
dia gnosen är deras ordinationer 
olika. Obama såg svaret på USA:s 
problem i en större inter nationell 
kontext: i stället för att Washington 
gör något ensamt går det att dela 
kost naderna med andra. 

Bryssel som en strategisk konkurrent  
vars raison d’être är att utnyttja 
USA:s naivitet. 

ÖVERDRIVNA RISKER

Många spaltmetrar har ägnats  
åt president Trumps uttalade 
intentioner att åstadkomma ett 
rapprochement med den ryska fede - 
rationen. Hans uttalanden har på 
goda grunder lett till djup misstro, 
men samtidigt kan farhågorna ses 
som något överdrivna. 

Det är mycket oklart hur Trump ens  
under de bästa omständigheter, 
exempelvis utan de rättsliga och 
politiska bekymmer som Mueller-
utredningen gett honom, funda-
mentalt skulle kunna förändra den  
strategiska riktningen för den rysk-
amerikanska relationen. 

Risken kan inte negligeras att Trump 
och Putin skulle kunna koka ihop en  
muntlig carte blanche för Ryssland 
att agera i östra Europa, men det 
finns alltför många faktorer som 
driver på konkurrensen mellan 
Washington och Moskva för att 
något sådant skulle kunna ske i 
närtid.  

För att spetsa till det något är  
kanske den största attraktionen för  
Donald Trump i Putins Ryssland 
att man agerar på den internatio-
nella scenen som han själv skulle 
vilja göra, det vill säga med ett slags  
’’might makes right’’- tänkande 
från 1800-talet. 

Detta kan vara grund till ett slags 
själsfrändskap mellan de två  
herrarna, men man måste samtidigt  
också erinra sig att 1800-talets stor - 
makter, med sina snäva sätt att 
definiera nationella intressen, hade 
en stor benägenhet att hamna i 
konflikt med varandra. 

”
Flera inslag från 
president Trumps 
tid i Vita Huset 
kommer att bestå.

Donald Trump hävdar det omvända.  
I stället för att se globala institu-
tioner och multilaterala avtal som 
’’force multipliers’’ ser han dem 
snarare som något vilket begränsar 
och dränerar USA:s makt. Organi-
sationer som Nato och FN finns till 
för ’’dem’’ inte för ’’oss’’.

En illustration på den här skillnaden 
i synsätt går att se i inställningen 
till EU. Samtidigt som Obama såg  
unionen som en viktig, om än något  
svårgripbar, partner, ser Trump 

Nytänkande behövs avseende det  
trans atlantiska partnerskapet.  
Foto: railway fx / Shutterstock.
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Även ett USA med nedskalade 
åtaganden, i enlighet med den 
trumpisk-jacksonska doktrinen, 
kommer fortfarande att ha globala 
intressen, vilka i många fall står i 
direkt konflikt med vad makthavarna  
i Kreml ser som sina intressen. Det 
är värt att begrunda. 

KINAPOLITIKEN

Med den ryska frågan avhandlad 
känns det angeläget att behandla 
det som kan vara Trumps mest 
bestående arv i amerikansk säker-
hetspolitik, nämligen omprövningen 
av relationen till Kina. Skulle hans 
presidentskap upphöra idag skulle 
den kursändring han iscensatt 
ändå kvarstå till sina huvuddrag.

President Trump har formligen 
kastat bort den gamla Kinapolitiken, 
som byggde på att kombinera 
samarbete och konkurrens, med 
tonvikten lagd på det förra. I stället 
har han utpekat Peking som den 
främsta ekonomiska och säkerhets-

politiska konkurrenten till  
Washington. 

Att den nya linjen har vunnit bred 
uppslutning inom både försvars-
byråkratin och näringslivet visar 
att det har funnits ett uppdämt 
missnöje med Kina. Den allmänna 
bilden är att Peking alltför länge 
har kommit undan med folkrätts-
brott och industrispionage.

Men det är en sak att avsluta en 
politik och en annan att formulera 
en ny riktning. Än så länge bygger 
Trumps Kinapolitik inte på någon 
grand strategy à la George Kennans  
Long Telegram, utan snarare är 
det de olika departementen som 
formulerar sin egen policy.

TRANSATLANTISKT PARTNERSKAP

För den som följer amerikansk 
politik går det att se att nästa val-
cykel har börjat. Det demokratiska 
fältet med presidentkandidater är 
redan stort, men än så länge är det 

få som har publicerat en säkerhets-
politisk handlingslinje. 

President Trump har fortfarande 
tid och möjlighet att omforma 
amerikansk utrikespolitik. Men 
även om väljarna inte ger honom 
nytt förtroende nästa år kan vi vara 
säkra på att flera inslag från hans 
tid i Vita Huset kommer att bestå, 
exempelvis den mer skeptiska 
synen på allianser.

Slutsatsen att dra av detta är att 
i stället för att enbart försöka 
övervintra Trump-eran borde mer 
energi läggas på nytänkande av det 
transatlantiska partnerskapet. Att 
Kina är i centrum för Washington 
borde finnas med i beräkningarna 
även för oss i Östersjöområdet. 

Zebulon Carlander är försvars 
och säkerhetspolitisk sekreterare för 
Fria Moderata Studentförbundet.

zebulon.carlander@gmail.com

Vem residerar här efter presidentvalet? Foto: Wangkun Jia / Shutterstock.
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I maj slutfördes Försvarsbered - 
ningens rapport, Värnkraft, för 
utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025. Inte sedan 
andra världskriget har en sådan 
ambitionsökning gjorts, och inte 
sedan dess har vi varit så dåligt 
rustade för en stadigt försämrande  
omvärldsutveckling. Det är en 
grann laga uppgift för det kommande 
försvarsbeslutet att återfinna 
balans och frågan är hur Värnkraft 
lyckats med detta. 

Det omgärdande politiska spelet 
överskuggade rapporten. Partierna 
i den före detta Alliansen hoppade 
av beredningen och undertecknade 
inte rapporten även om de delar 
åsikt om innehållet. Anledningen 
är att Socialdemokraterna vägrade 
binda sig vid finansieringen av 

de 84 miljarder/år vid 2025 som 
Försvarsberedningen kom fram 
till. Det motsvarar 1,5 procent av 
bruttonationalprodukten (BNP), 
vilket krävs för att vi realistiskt ska 
kunna nå 2 procent inom efterfölj-
ande försvarsbeslutsperiod.

KRAFTLÖS POLITIK

Socialdemokraterna, vars val-
kampanj löd “det mest försvars-
vänliga partiet,” är finansieringen 
skyldig. Istället för ett löfte om att 
de 84 miljarderna ska bli verklighet,  
valde statsministern och finans-
ministern att signalera att de hellre 
vill lägga pengarna på annat. Situa - 
tionen ter sig märklig då konse-
kvensen av beredningens analys 
uttryckligen är 84 miljarder, och 
det är ingen som har bestridit dess 
validitet. 

Tvärtemot så skickade Regeringen ut 
ett uppdrag att myndigheterna ska  
placera de föreslagna åtgärderna 
i olika grupper baserat på tids-
perspektiv och prioritering. Det ser 
dock inte ut att syfta till något  
annat än vad försvarskommentatorn  
Annika Nordgren Christensen 
beskrev som “full politisk handlings - 
frihet att ta eller lämna vilka pinnar  
i högen som helst, samt att finans-
departementet ska kunna dra ett 
ekonomiskt streck som förvisso är 
balanserat, men som ligger under 
84 mdr”.

Vad kommer då att ske politiskt? 
Detta avhänger av det bredare poli - 
tiska landskapet, och i slutändan av  
regeringsfrågan. Att Centerpartiet 
och Liberalerna var beredda att 
pressa regeringen så långt är också 

Vilken  
värnkraft? 

Försvarsberedningen bedömer att Försvarsmaktens 
operativa förmåga för att möta ett väpnat angrepp har 
väsentliga begränsningar. Det är förstås en ohållbar 
situation och frågan är hur den strategiska förmågan 
ser ut när den operativa har väsentliga begränsningar, 
skriver Oscar Jonsson.

Har vi tagit till oss de fördelar som obemannade system ger? Foto: Mats Nyström / Försvarsmakten.
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på grund av deras önskan att inte 
bara ses som stödpartier, utan också  
som oppositionspartier. Det är 
sannolikt att regeringen kommer 
att försöka skjuta på frågan så långt 
som möjligt, men när det kommer 
till kritan torde försvarsfrågan inte 
vara det som Centerpartiet står och 
faller på, och offrar sitt samarbete 
med regeringen för. 

Den strategiska kommunikationen  
till partners, befolkning och mot-
ståndare har gått förlorad. Ett bättre 
budskap hade varit att Sverige enats 
om en inriktning som innebär den 
största ambitionsökningen på ett 
halvt sekel. Ett sätt att återta denna 
trovärdighet vore löftet att Sverige 
åtminstone inte ska vara sämst bland 
våra närmsta partners och grannar 
när det kommer till försvarsanslaget 
som andel av BNP. 

VILKEN VÄRNKRAFT?

Om vi blickar bortom det politiska 
spelet är klarspråket det första som 
möter betraktaren. Ett av de  
vik tigaste styckena ser att “en ökad 

militär förmåga, en ökad militari-
sering av samhället och en ökad 
politisk beredvillighet att använda  
militära medel för att uppnå politiska  
mål gör att Ryssland kan komma 
att använda militärt våld på andra 
platser och i större skala än vad 
som hittills skett”. I mer direkta 
ordalag ökar risken för ett nytt krig 
som är större än det i Ukraina. 

slår att Sverige dras in i en konflikt i  
närområdet vare sig vi vill det eller ej,  
sammanfattar det ovanstående kärn- 
fullt Sveriges försvarspolitiska läge.

VAD SOM FÖRESLÅS

Försvarsberedningen föreslår en ny 
krigsorganisation. Det är angeläget 
då försvaret idag bygger på det som 
föreslogs i 2009 års försvarsbeslut. 
Den nya krigsorganisationen ska 
utökas med 50 procent från 60 000  
till 90 000 man och armén ska 
organiseras i tre hela och två redu - 
cerade brigader. För att personal-
försörja dessa ska antalet total-
försvarspliktiga som utbildas ökas 
med 100 procent från 4 000 till  
8 000. 

De främsta tillskotten till marinen 
mellan 2021 och 2025 är luftvärn 
och sjömålsrobotar till Visby- 
korvetterna, två nya ubåtar samt 
amfibieförband i Göteborg. Flyg-
vapnet i sin tur förlänger JAS 39C/D,  
påbörjar införandet av JAS 39E och 
omsätter sensorkedjan, inklusive ”

Värnkraft är  
en gedigen  
rapport.

Försvarsberedningen bedömer att 
Försvarsmaktens operativa förmåga 
för att möta ett väpnat angrepp har  
väsentliga begränsningar. Det är för- 
stås en ohållbar situation och frågan  
är hur den strategiska förmågan ser  
ut när den operativa har väsentliga  
begränsningar. Tillsammans med 
Krister Bringéus utredning, som fast - 

Det politiska ledarskapet för att åstad komma 
en trovärdig försvarsförmåga är avgörande. 
Förändringar har skett i regeringen sedan 
bilden togs. Foto: Frankie Fouganthin / 
Wikimedia Commons. 

26



27

lednings- och radarplan. Det finns 
dock en stor risk med förlängandet 
av C/D. För att de ska vara relevanta 
inom den moderna stridsmiljön 
riskerar uppgraderingarna att  
kosta lika mycket som nya E-plan.  

Tillskotten behövs. Som jag läser 
det är de föreslagna åtgärderna till 
för att lappa hål i organisationen 
idag (eller för tio år sedan) snarare 
än en väsentlig ambitionsökning.

VAD SOM SAKNAS

Försvarsberedningens framåtblick  
är i viss mån en bakåtblick. Något 
som saknas är ett djupare resone-
mang om hur vi som svagare mili tär - 
makt på kostnadseffektiva och nya 
sätt kan neutralisera en stormakts 
provokationer och eventuella  
angrepp mot Sverige. 

Vi måste utgå ifrån att vi kommer att 
få känna effekterna av angriparens 
överlägsenhet i luften och att Sverige 
är inom räckvidd för ett stort antal 
ryska robotar. Vidare är det rimligt 
att anta att våra viktigare installa-
tioner, baser och förmågor redan 
är inmätta för bekämpning. Frågan 
blir då om det är optimalt att satsa 
på få och dyra plattformar.

Två exempel: Den iranska marinen 
består av snabba robotbåtar som  
är många och ger skydd genom  
spridning, samt har förmåga att 
bära kryssningsrobotar. Kon-
ceptet kan vara attraktivt för 
Sverige då Östersjön är ett litet 
innanhav. Ett annat exempel är 
att upplyft radar skulle kunna 
vara en förmåga som kan auto-
matiseras. Detta för att exemplifiera 

resonemang som borde förts  
djupare i beredningen. 

Omvärldsläget och läget i Försvars-
makten ser illa ut. Värnkraft är en 
gedigen rapport och det gäller i 
synnerhet den säkerhetspolitiska 
analysen och tillbakablicken om 
hur vi hamnade där vi är. Dock är 
det inte tillräckligt och kan inte 
heller vara sista ordet om hur vår 
försvarspolitik ska hamna i takt 
med omvärlden, då den ryska 
förmågan fortsätter att öka fortare 
än den svenska. Detta kräver ledar-
skap, mod och nytänkande, vilka 
tyvärr varit bristvaror hittills. 

Oscar Jonsson är tf chef för 
tankesmedjan Frivärld och fil dr  
i krigsvetenskap.

oscar@frivarld.se 

Detta kan också hända här. Foto: Orlok / Shutterstock.



28

Analys

Det svenska försvaret saknar 
förmåga att med hög precision 
bekämpa högvärdiga angriparmål  
på stora avstånd (stand-off förmåga).  
En sådan förmåga är en central 
komponent i en trovärdig krigs-
avhållande tröskel. Teknikutveck-
lingen ger idag även små länder 
möjligheter att skaffa dessa system.  
De nordiska grannländerna Finland  
och Norge har båda redan dragit 
denna slutsats. Den finska JASSM 
respektive den norska Joint/Naval 
Strike Missile har räckvidder i inter-
vallet från 200 till över 300 km. 

NYTÄNK OCH MER RESURSER KRÄVS

Otillräckligheten lyser i eldskrift 
mellan raderna i försvarsbered-
ningens senaste rapport, Värnkraft. 
Den struktur som föreslås är, trots 
vissa justeringar, i allt väsentligt 
den extremt magra struktur som i 
en helt annan situation beslutades 
2004. Den var då storleksmässigt 
en miniatyrförsvarsmakt utformad  
för att nödtorftigt kunna vidmakt-
hålla kompetenser och lösa freds-

tida uppgifter, men utan krav på att  
kunna möta ett väpnat stormakts-
angrepp. Organisationen är i allt  
väsentligt en miniatyr av det inva-
sionsförsvar som fanns på 1990-talet.  
Sett till innehållet representerar 
beredningens rapport vad som borde 
ha beslutats för tio år sedan när 
det säkerhetspolitiska klimatskiftet 
började bli synligt i samband med 
Rysslands angrepp på Georgien.

Förslaget innebär att vår lilla för-
svarsmakt efterhand ska fyllas 
med mer substans. Dock kommer 
den om tio år fortfarande att vara 
all deles för svag för att kunna 
hantera de krav som beredningen 
ställer på försvaret redan idag. 
Förslaget innebär att Sverige, trots 
de betydande ekonomiska påslag 
som nu föreslås, under åtminstone 
ytterligare ett decennium kommer 
att sakna förmåga att möta grund-
läggande säkerhetspolitiska behov. 

Slutsatsen blir att ett rejält omtag 
behövs. Det är inte en balanserad 
miniförsvarsmakt utformad utifrån 

1990-talets struktur som kan lösa  
2020-talets utmaningar. En opera-
tiv helhetssyn måste genomsyra 
allt som görs. Personal är en knapp 
resurs som behöver utnyttjas effek-
tivt och teknikutvecklingens möjlig - 
heter måste tillvaratas maximalt.

Försvarets huvuduppgift är att vara  
en krigsavhållande tröskel vid en 
stormaktskris. Beredningen har rätt  
väl formulerat vad det innebär. 
Territoriet och då inte minst luft-
rummet behöver kunna hävdas  
effektivt och uthålligt vid ett krigshot 
som kan vara utdraget i tid. Hela 
Sverige måste kunna försvaras.  
Det handlar då om att ha snabbt 
grip bara förmågor som gör att en  
främmande makt aldrig kan utnyttja  
eller få kontroll över svenskt  
terri torium utan att tillgripa väpnat 
våld.

STÄRKT STAND-OFF FÖRMÅGA

En svensk långräckviddig bekämp-
ningsförmåga har en given plats i 
en struktur för 2020-talet.

En svensk  
”stand-off 
förmåga”
Hela Sverige måste kunna försvaras. Det handlar då  
om att ha snabbt gripbara förmågor som gör att en 
främmande makt aldrig kan utnyttja eller få kontroll 
över svenskt territorium utan att tillgripa väpnat våld. 
En svensk långräckviddig bekämpningsförmåga har  
en given plats i en struktur för 2020talet, skriver  
Krister Andrén.
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Det handlar för det första om 
rörlighet. Sverige har sedan länge 
övergivit modellen med ett terri-
toriellt försvar. En lokal tröskel 
behövs även idag om hela landet 
ska försvaras, men den måste i stor  
utsträckning bygga på att verkan  
snabbt och precist kan sättas in mot  
en angripare från långa avstånd. 
Strategiskt grupperade långräck-
viddiga system, markbaserade eller  
flygburna, i kombination med 
specialutbildat hemvärn och snabb-
rörliga specialförband, skulle 
kunna fylla luckan efter de tidigare 
lokalförsvarsförbanden.

Det handlar för det andra om robust  
het och skydd. Ryssland har 
anammat den nya teknologins 
möjligheter och förfogar idag över 
en snabbt växande arsenal av lång-
räckviddiga ballistiska missiler och  
kryssningsrobotar. En ofta förbi-
sedd effekt av de nu övergivna avtal 
som benämns Intermediate-Range 
Nuclear Forces är att Ryssland 
inte längre har några kvantitativa 

begränsningar på den arsenal av 
markbaserade robotar som från väl 
skyddade grupperingar i Ryssland 
kan insättas mot inmätta mål i det 
nordiska området. Att antalet kvali-
ficerade förband och system på vår  
sida har blivit så litet bidrar än mer  
till att göra skydd till huvud dimen-
sion av en trovärdig avhållande 
förmåga. Det accentuerar värdet av 
att kunna verka från dolda grup-
peringar inom stora områden. Väl 
dolda och undangömda markrobot - 
förband, som kan verka från långa 
avstånd, har en given roll som 
komplement till flygstridskrafterna. 

Det handlar för det tredje om  
möjligheten att hota en angripare 
på stor bredd i tid och rum. Den tid  
är förbi då Sverige och andra mindre  
stater kunde upprätthålla en tro - 
värdig rent defensiv avhållande 
förmåga. Idag behöver även små-
staten Sveriges avhållande förmåga 
gentemot den militära stormakten 
Ryssland inkludera ett uthålligt hot 
mot olika typer av värdefulla mål 

även långt från svenskt territorium. 
Det genererar kostsamma skydds-
behov och innebär hög risk för att 
en konflikt snabbt når en nivå där 
USA och Nato engageras. Lång-
räckviddig stand off-förmåga från 
flygplan, ubåtar och landbaserade 
plattformar har här en nyckelroll.

Det handlar sist och viktigast om 
att inse att ensam är inte stark, 
Sverige, Norge och Finland har  
mycket att vinna på att bygga en 
trovärdig regional avhållande 
tröskelförmåga tillsammans. Det 
nordiska området utgör strategiskt 
en helhet och försvaras bäst genom 
en samlad försvarslösning som 
utesluter möjligheten för Ryssland 
att initialt geografiskt begränsa 
ett angrepp till en mindre del av 
området. Ett väl utformat system 
av system med långräckviddig 
stand off-förmåga med möjligheter 
till basering och verkan från hela 
området kan höja den regionala 
avhållande tröskeln väsentligt.

Den samlade slutsatsen blir att 
beredningens förslag bör komplet-
teras med en strategiskt operativ 
fjärrbekämpningsförmåga, som 
givetvis innehåller en väl integrerad 
underrättelse- och ledningsfunktion. 
Till denna funktion ska alla förband 
och system som kan verka på stora 
avstånd knytas. Den ska vara uthållig 
och ha hög tillgänglighet.

De enskilda komponenterna ska 
vara personalsnåla och utnyttja 
teknikens möjligheter maximalt. 
Den bör i största möjliga utsträck-
ning utformas så att den kan verka 
i en samlad nordisk ram. 

NBF, ett nätverksbaserat försvar, 
må ha varit en ouppnåelig vision 
för tjugo år sedan men beskriver 
väl vad det måste handla om under 
2020-talet.  

Krister Andrén är civilingenjör 
och f d ämnesråd. 

kristerandren@hotmail.com 

Långräckviddiga system behövs i vår kapacitetsportfölj.  
Foto: Jordan Tan / Shutterstock.
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Förutom att verka för att främja 
säkerhet och stabilitet utifrån en 
brett definierad syn på säkerhet, där 
säkerheten mellan stater kopplas till 
respekt för demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstatens principer,  
har Organisationen för säkerhet och 
samarbete i Europa (OSSE) också 
bidragit till militär transparens efter  
det kalla krigets slut genom konven - 
tionell rustnings kontroll och genom 
förtroendeskapande åtgärder. Sedan 
en tid tillbaka är dock OSSE:s grund - 
principer och säkerhetsbegrepp 
grundade i Helsingforsslutakten och 
Parisstadgan (den europeiska säker-
hetsordningen) hotade, främst 
genom den ryska aggressionen mot 
Ukraina, som utlöste en allvarlig 

kris för den europeiska säkerhets-
ordningen och en militär förtroende-
kris i Europa. 

CFES MINSKADE BETYDELSE

Överenskommelser om konventio-
nell rustningskontroll och militärt 
förtroendeskapande syftar till ökad 
transparens och förutsägbarhet och 
därmed till att förhindra eller för- 
svåra möjligheterna till överrask-
ningsanfall. Redan 1975 togs steg för 
att öka den militära transparensen. 
Parallellt med att Parisstadgan  
antogs 1990, skrevs det första 
regelrätta konventionella rustnings - 
kontrollavtalet under av Nato-  
och Warszawapaktsländerna.  
Con ventional Forces in Europe 

(CFE) spelade en viktig roll under 
1990-talet men dess praktiska 
betydelse är idag liten, sedan  
Ryssland suspenderade sitt medlem-
skap i avtalet 2007 och de facto 
lämnade 2015. Frågan om svenskt 
medlemskap aktualiserades aldrig. 

OPEN SKIES 

Open Skies-avtalet, som ursprung-
ligen undertecknades 1992 och idag  
täcker 34 av OSSE:s 57 stater, före-
skriver att deltagande stater öppnar  
sina luftrum för obeväpnade flyg-
ningar för att tillåta insamling av 
data om militära förband och akti-
viteter. Avtalet var epokgörande i sin 
grad av öppenhet och transparens 
när det tillkom och har medfört att 

Överenskommelser om konventionell rustningskontroll 
och militärt förtroendeskapande syftar till ökad trans
parens och förutsägbarhet och därmed till att förhindra 
eller försvåra möjligheterna till överraskningsanfall, 
skriver Petra Lärke.

CFEavtalet har idag liten betydelse. Foto: U.S. Air Force photo by Senior Airman Nigel Sandridge / Released.

Rustningskontroll 
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fredstida militärt samarbete, och 
därmed förtroende mellan militärer,  
har ökat. Att flygningarna genomförs 
av flera kontraktsparter gemensamt  
och den insamlade datan delas 
mellan inspekterande och inspek-
terad stat bidrar också till militärt 
förtroendeskapande. 

Implementeringen av avtalet haltar  
dock, dels på grund av rysk-ameri - 
kansk oenighet om efterlevnaden, 
dels genom att det kidnappats som 
en del av rysk erkännandepolitik 
avseende de georgiska utbrytar-
republikerna Abchasien och  
Sydossetien. Sverige satt i början 
av 2018 ordförande i den kommitté 
som övervakar avtalets efterlevnad 
och har, som ett av de länder som 
äger ett licensierat Open Skies- 
flygplan, traditionellt spelat en 
aktiv roll för dess upprätt hållande. 

WIENDOKUMENTET

Wiendokumentet om förtroende-
skapande åtgärder tillkom ursprung - 
ligen 1990 och har undertecknats av  
samtliga 57 OSSE-medlemsstater. 
Avtalets främsta värde ligger i dess 
informationsdelning om militära 
doktriner och utgifter, liksom att  
det föreskriver inspektioner av 
var andras militära förband och 
övningar. Det är värt att notera att  
de ryska angreppen mot Georgien  
2008 och Ukraina 2014 båda  
ema nerade ur rysk militär övnings - 
verksamhet i närheten av respektive  
lands gräns. Hittills har inga ryska 
övningar anmälts på ett sådant sätt 
att de kan inspekteras i enlighet 
med Wiendokumentet. 

Det står klart att Wiendokumentet 
behöver moderniseras för att öka 
den militära transparensen och 
förutsägbarheten. Dessutom behöver  
nya instrument skapas för att spegla 
dagens militärpolitiska verklighet 
där såväl nya vapen (cyber, över-
ljudsvapen, artificiell intelligens etc) 
som nya metoder (hybrid krigföring,  
ökad militär mobilitet etc) ställer 

nya krav. Ryssland motsätter sig 
dock en översyn och modernisering 
av Wiendokumentet och kopplar 
frågan till en större översyn av den  
existerande europeiska säkerhets-
ordningen där faktorer som Nato-
utvidgningen och det amerikanska 
missilförsvaret brukar framhållas 
som grundorsaker. 

läggande principer kan inte heller 
ses. 

Att rustningskontroll är en fråga 
som diskuteras sedan ett par år i 
det europeiska säkerhetspolitiska 
samtalet är värt att notera. Sannolikt  
måste dock antingen de politiska 
motsättningarna i Europa minska,  
eller så måste det ligga i ryskt och  
amerikanskt intresse att inkludera  
konventionell rustningskontroll 
som en komponent i en större 
uppgörelse om strategiska frågor. 
Förutsättningarna kommer därmed 
att påverkas av det behov som dessa 
huvudstäder ser av att nå framgång 
i frågor som ett avtal post-INF , 
oenigheten om det amerikanska 
missilförsvaret liksom avseende 
omförhandlingen av nya START . 

Om frågan om en ny konventionell 
rustningskontroll i Europa skulle 
aktualiseras så behöver Sverige 
göra en rad utrikes-, säkerhets-  
och försvarspolitiska överväganden,  
t ex avseende vårt intresse av en 
förutsägbar, multilateral regel-
baserad ordning samt vår egen, och 
Östersjöregionens, möjlighet att ge 
och ta emot stöd.

Petra Lärke är biträdande  
enhetschef vid Utrikesdeparte
mentet, Enheten för europeisk 
säkerhetspolitik.

Petra.larke@gov.se 

”
Transparens och 
förutsägbarhet 
försvårar över-
raskningsanfall.

Dåvarande tyske utrikesministern 
Frank-Walter Steinmeier lanserade  
2017 den s k strukturerade dialogen,  
i syfte att undersöka förutsättning-
arna för en nytändning för förtro-
endeskapande och rustningskontroll. 
Samtal har sedan dess förts på 
huvudstadsnivå om vilken inriktning  
dialogen skulle kunna ha. 

FRAMTIDEN 

De poli tiska förutsättningarna för 
samtal, och än mindre regelrätta 
förhand lingar, om en ny konven-
tionell rust ningskontrollregim före - 
ligger dock för närvarande inte i 
Europa. Någon rysk vilja att återgå 
till respekten för OSSE:s grund-

Implementeringen av det avtal som benämns Open Skies haltar.  
Foto: State Department photo / Public Domain. 
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Första veckan i januari höll 
Kinas president Xi Jinping ett tal 
till sina “taiwanesiska landsmän” 
med anledning av att det var 40 år 
sedan Kina officiellt bytte strategi 
från militär konfrontation till att 
eftersträva en så kallad återförening 
med Taiwan på fredlig väg.

Med sedvanlig morot och piska 
lovade Xi att de taiwanesiska 

Läget mellan Kina och Taiwan blir alltmer spänt.  
Kommunikationen mellan de båda ländernas regeringar 
har rasat samman och ersatts med hotfull retorik och 
upptrappad militär aktivitet i Taiwansundet, skriver 
Jojje Olsson.

landsmännens välmående och 
intressen kommer att tillgodoses 
genom att implementera “ett land, 
två system”, samma modell som 
Kina styr Hongkong med sedan 
1997. Den kinesiska nationens åter-
födelse, garanterade Xi, kommer 
också att gynna Taiwans befolkning.

Presidenten spelade även på natio-
nalistiska känsloargument: han 

kallade invånarna på båda sidor 
av Taiwan-sundet för en enda stor 
familj, och framhöll en utebliven 
återförening som den kinesiska 
nationens största historiska sår.

I nästa andetag underströk Xi att 
“alla nödvändiga medel” kommer 
att användas för att bringa Taiwan 
under kinesiskt styre, och att en 
militär attack inte är utesluten. 

Kinas nästa mål

Två presidenter – två helt olika mål med Taiwan. Foto: Presidential Office of Taiwan / Wikimedia Commons och  
Kaliva / Shutterstock. (Bilden är ett kollage)



33

Analys

Analytiker var snabba med att 
påpeka att detta var första gången 
som Xi konkret föreslog “ett land, 
två system”, och att mer tonvikt än 
vanligt lades på hur en återförening 
med Taiwan bör ske rent praktiskt.

Detta sågs som tecken på att Xi 
Jinping börjar bli otålig. Han har  
nämligen investerat mycket prestige  
och politiskt kapital i ambitionen 
att införliva Taiwan. Redan när Xi 
blev president 2013, sade han att 
denna fråga inte kan förpassas till 
nästa generation. Att säkra Kinas 
styre över Taiwan skulle ge Xi den 
plats  i historieböckerna som han 
så tydligt eftersträvar.

LÅGT STÖD FÖR ÅTERFÖRENING

Taiwans president Tsai Ing-wen 
replikerade omedelbart i ett tv-sänt 
tal, att inget stöd finns bland den 
taiwanesiska befolkningen för en 
återförening. Tsai avfärdade därför 
“ett land, två system” som omöjligt, 
och uppmanade istället Kinas led-
ning att vara modig nog att vidta 
demokratiska reformer.

Opinionsundersökningar ger  
Tsai rätt. En årlig undersökning  
av National Chengchi University 
i Taipei visade i augusti att det 
nu bara är 1,7 procent av Taiwans 
befolkning som vill se en åter - 
förening med Kina så snart som 
möjligt, och ytterligare enbart  
8,7 procent som vill arbeta för en 
återförening på lång sikt. Tvärtom 
vill i stället 25,7 procent se en  
taiwanesisk självständighets-
förklaring, vilket är en ökning med 
5,6 procentenheter från i fjol. 

Majoriteten dock vill behålla status 
quo, vilket framstår som alltmer 
orealistiskt i längden, särskilt som 
de militära provokationerna från 
Kinas sida blir allt allvarligare. 
Den 31 mars rapporterade Taiwans 
nyhetsbyrå, Central News Agency, 
att landets flygvapen skickat upp 
“ett flertal” stridsflygplan för att 

stoppa två kinesiska stridsflygplan 
av modell J-11, som överträtt den 
sydvästra gränsen av Taiwans 
luftrum.

De kinesiska planen ska ha lämnat 
taiwanesiskt territorium efter vad 
som beskrevs vara tio minuters 
“dödläge”. Detta, sade tjänstemän 
inom Taiwans militär till lokala 
medier, var en upptrappning då 
kinesiska stridsflygplan vanligtvis 
brukar lämna taiwanesiskt luftrum 
snabbare.

värd åtta miljarder dollar, och inne - 
bär en välbehövlig uppgradering av 
de F16-plan som Taiwan köpte från 
USA 1992.

Samma månad meddelande taiwa  - 
n esiska myndigheter sina planer att  
öka försvarsbudgeten med 5,2 pro - 
cent till 13,1 miljarder dollar. Men  
de senaste årens utveckling i Kina  
innebär ändå ett stort gap i styrke-
förhållandena. Kinas försvarsbudget 
är i dag över 20 gånger större än 
Taiwans.

När USA:s kongress i fjol möjlig-
gjorde för amerikanska militära 
fartyg att anlöpa taiwanesiska 
hamnar, sa en kinesisk diplomat 
i Washington att en militär attack 
mot Taiwan kommer att iscensättas  
“redan samma dag” som detta sker.  
Hans ord backades snart upp av  
såväl statliga media som utrikes-
ministeriets talesman.

PÅVERKANSOPERATIONER

Först och främst vill Kina försöka 
åstadkomma en återförening utan 
militära medel. Taiwans president-
val i januari år 2020 är ett första 
steg. Sedan Tsai Ing-wen blev 
president 2016 har dialogen mellan 
de båda länderna kollapsat och 
hennes administration har arbetat 
för att göra Taiwan mindre ekono-
miskt och politiskt beroende av Kina.

Framför allt erkänner Tsais parti, 
Democratic Progressive Party (DPP), 
inte det avtal som kallats 1992 års 
konsensus. Avtalet ingicks mellan 
Kina och det dåvarande maktpartiet, 
Kuomintang (KMT) innan Taiwan 
blev en demokrati. Förenklat sägs 
där att Kina och Taiwan är en del 
av samma kinesiska nation, även 
om de båda sidorna tillåts fritt 
definiera vad denna nation innebär.

DPP går nu återigen till val på att 
inte erkänna detta avtal. Det gör 
dock Han Kuo-yu, president - 
kandidaten som vann KMT:s 
primärval i juli. Den tidigare 

”
En invasion  
medför risker som 
bl a amerikansk 
inblandning.

ÖMSESIDIG UPPRUSTNING

Likaledes övade Kina i april i fjol 
med skarp ammunition i det blott 
160 kilometer breda sund som skiljer 
länderna åt, och bara 45 kilometer 
från den taiwanesiska ön Kinmen. 
Övningarna ägde enligt uppgift 
rum efter ett beslut i sista minuten, 
sedan Xi Jinping personligen 
inspekterat Kinas hittills största 
marina militärövning. Den bestod av 
Kinas enda hangarfartyg Liaoning, 
som seglade genom delar av Syd-
kinesiska havet tillsammans med 
närmare 50 militära fartyg och  
76 stridsflygplan.

Taiwan har de senaste åren börjat 
rusta upp för att möta hotet. I juli 
godkände USA en vapenaffär värd 
närmare 2,5 miljarder dollar, som 
inkluderar 108 stridsvagnar av 
modellen M1A2T Abrams. I paketet 
ingick även 250 bärbara Stinger-
missiler av modell Block I-92F att 
använda mot flyg. 

I augusti godkände USA även för-
säljningen av 66 stridsflygplan av 
modell F16 till Taiwan. Affären är 
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anonyme Han vann platsen som 
borgmästare i Kaoshiung under 
lokalvalen i november 2018, ett  
val där taiwanesiska myndigheter  
avslöjade minst 33 fall av miss-
tänkt kinesisk finansiering.

Under sin tid som borgmästare 
har Han Kuo-yu besökt Kina, 
Hongkong och Macao. Där har han 
haft möten  med högt uppsatta 
tjänstemän inom det kinesiska 
kommunistpartiet. Det står utom 
allt tvivel att Kinas inflytande över 
Taiwan kommer att växa med Han 
som president.

Under sommaren publicerade 
tidskriften Foreign Policy en 
artikel som avslöjar omfattande 
cyberkampanjer från Kinas sida till 
stöd för Han Kuo-yu under KMT:s 
primärval. Medier och individer 
som ifrågasatt Han har utsatts för 
olika former av våld och hot.

MÖJLIG BLOCKAD

Upptrappad propaganda och  
nationalistisk retorik innebär att  
Xi Jinpings administration riskerar 
att måla in sig i ett hörn, där en 
utebliven återförening med Taiwan 
framstår som ett enormt misslyck-
ande. Därför är valet i januari 
mycket viktigt. Ju mindre sannolik  
en återförening på fredlig väg blir,  
desto mer växer risken för att Kina  
kommer att agera med andra medel. 

Enligt de flesta analyser kommer 
Kina om bara några år att ha den 
militära kapacitet som behövs för 
en lyckad invasion. Även Taiwans 
myndigheter uppskattar att Kina 
kommer att besitta denna kapacitet 
år 2020.

En regelrätt invasion medför dock 
risker som amerikansk inblandning,  
omvärldens fördömande samt stora 
dödssiffror hos en befolkning man 
anser vara sin egen. Det finns därför 
också möjligt att Kina i stället 
kommer att utsätta Taiwan för en 

blockad. En sådan kan rättfärdigas 
med diplomatiskt språkbruk,  
särskilt som Kina gör anspråk på 
allt vatten utanför Taiwans kust.

Jojje Olsson är författare,  
journalist och fotograf.

jojje@inbeijing.se 

Den kinesiska marina expansionen imponerar.  
Foto: Massimo Vernicesole / Shutterstock.

Kina har en stark armé. Foto: bixstock / Shutterstock.
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När vår vardag allt mer präglas 
av osäkerhet och nya utmaningar 
bör framtidens ungdomar utrustas 
med rätt verktyg för att kunna stå 
stadigt när normalbilden kullkastas.  
Artikeln handlar om en del av den 
vardag som är min, således de 
erfarenheter och upplevelser som 
militär grundutbildning erbjuder. 
Den berör också vilken roll värn-
plikten, enligt min mening, kan ha  
för framtidens Sverige ur ett total-
försvars- och samhällsperspektiv. 

MIN VÄG TILL VÄRNPLIKT

När detta skrivs är det mer än ett 
år sedan värnplikten återinfördes 
för Sverige, något som ledde till en 
ganska omfattande debatt. Enighet 

fanns bland politikerna om att 
Försvarsmakten stod inför utma-
ningar som behövde lösas, inte minst  
avseende personalförsörjningen. 
Samtidigt fanns en oenighet om 
huruvida värnplikt var en lösning  
på personalförsörjningen. Jag själv 
tillhör en av de många årskullar som  
inte var aktuella för militär grund-
utbildning, vilket var resultatet av 
att värnplikten hade lagts vilande. 
Istället påbörjade jag studier i inter - 
nationell samhällsvetenskap och 
även statsvetenskap, där utrikes-
politiska och säkerhetspolitiska 
frågor blev mitt stora intresse.

Efter avslutande studier och praktik 
utomlands samt arbete kom jag ändå 

att söka mig till Försvarsmakten. 
Intresset att lära mig mer om verk-
samheten, kombinerat med alla de 
goda erfarenheter vänner berättat  
om under sin tid som rekryter, 
gjorde att jag ville ta steget och 
testa. Efter antagningsprocessen 
beslutades att jag skulle genomföra 
grundutbildning inriktad mot offi-
cersprogrammet, en förberedande 
utbildning för att sedan kunna söka 
vidare och fortsätta mot officer! Jag 
kände stor stolthet och glädje när 
jag kunde meddela detta för mina 
föräldrar och vänner. 

EN BRA TID

Den 17 september 2018 stod jag till - 
sammans med litet mer än hundra 

Tankar om 
värnplikten 

Antalet mönstrande personer är lägre än vad som var 
regel före 2010. Nytt är också att Sverige har fått en köns  
neutral värnplikt, då båda könen kallas till mönstring. 
Kvinnor är idag i tydlig minoritet och könsneutral värn
plikt är ett steg i rätt riktning, skriver Karl Andersson.

Kamratskapet är en verkligt positiv erfarenhet från värnplikten. Författaren sitter till höger på bilden. Foto: Harry Norbäck. 
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andra rekryter, alla redo för att 
genomföra nio månaders grund-
utbildning, alla något nervösa. 
När detta skrivs genomför jag min 
utbildning vid Luftstridsskolan 
i Uppsala och tiden har passerat 
snabbare än vad jag kunnat ana. 
Under året har vi genomfört grupp-
befälsutbildning, strid i bebyggelse, 
skyddsvaktsutbildning, ett antal 
fältveckor och även gått högvakt 
vid Drottningholms slott.

Utvecklingskurvan har varit snabb. 
Från att vi under de första dagarna 
fått lära oss att bädda sängarna 
och städa ordentligt, har vi tränat 
stridsmoment och vapenhantering. 

Slutligen gällde det även överlevnad 
på egen hand ute i naturen, som 
också innebar att stötta varandra 
under litet svårare förhållanden. 
Det senare blev också fallet under  
plutonens soldatprov före jul, då vi  
ställdes inför en mängd utmaningar, 
både enskilt och i grupp, psykiska 
såväl som fysiska. Utbildningen har 
ställt höga krav redan från dag ett, 
och även om det stundtals upplevts 
stressigt och jobbigt känns det 
positivt när jag ser tillbaka och kan 
konstatera att dels har tiden gått 
snabbt, dels har utbildningen varit 
positiv för den personliga utveck-
lingen.

I min pluton blandades personer 
från olika delar av landet och av 
helt olika bakgrund, men med ett 
gemensamt intresse för Sveriges 
säkerhet, människor vilka troligen 
aldrig annars skulle ha träffats. 
Även om alla hade ett intresse av 
att göra sin grundutbildning var 
det inte alla som hade tänkt tanken 
från första början, utan i stället 
blev placerade av rekryterings-
myndigheten med stöd av plikten. 

EN NY VÄRNPLIKT

Utformningen av den nya åter-
införda värnplikten är värd att lyfta 
fram. Antalet mönstrande personer 
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”
Allvaret blev  
ett faktum.
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är lägre än vad som var regel före 
2010. Nytt är också att Sverige har 
fått en könsneutral värnplikt, då 
båda könen kallas till mönstring. 
Kvinnor är idag i tydlig minoritet 
och könsneutral värnplikt är ett 
steg i rätt riktning. Ett annat steg 
är upphörandet av de trakasserier 
som länge pågått i Försvarsmakten 
och där kvinnor blivit utsatta. Det 
märks mycket tydligt att Försvars-
makten, efter ett antal incidenter, 
aktivt arbetar med dessa frågor. 
Försvarsmaktens värdegrund är 
något som starkt präglat vår utbild-
ning hittills. gift. Vi skulle under en veckas tid, 

dygnet runt, bevaka Drottningholms 
slott. Många var nervösa då man 
har många blickar på sig, men 
tack vare bra och mycket träning 
från våra befäl blev plutonen varm 
i kläderna mycket snabbt.  När 
veckan var över kunde vi stolt säga 
att vi löst vår uppgift och bevakat 
slottet utan några problem! 

Här menar jag att värnpliktens  
verkan blir extra tydlig. Oavsett 
hinder eller uppgift har gruppen fått 
lära sig att ta sig an problemen och 
lösa dem. Den militära grund - 
utbildningen är något som formar 
rekryter till mer ansvarstagande och 
självgående individer, något som 
jag tror gynnar alla i det vardagliga 
livet, och inte minst samhället i 
stort. Vi har fått lära oss att agera 
ansvarsfullt, lösa svåra uppgifter 
och respektera varandra, samtidigt 
som den starka gruppkänslan hela 
tiden stärks av de utmaningar vi 
ställs inför. Ska Sverige stå rustat 
för framtida samhällsutmaningar, 
militära eller inte, krävs en med-

veten och handlingskraftig befolk-
ning där värnplikten bidrar till 
utvecklingen av dessa egenskaper.

EN SAMHÄLLSSKOLA

Om civila och militära aktörer ska 
kunna möta framtidens utmaningar,  
måste personalmängden och 
allmänhetens vilja finnas. Därför 
är det av yttersta vikt att Försvars-
makten är en synlig aktör i Sverige. 
Dels gäller det att stärka sin egen 
attraktionskraft, dels för att möta 
det intresse och de frågor som 
allmänheten har. Bränderna som 
härjade under sommaren 2018 
visar också att Försvarsmakten är 
en mycket kompetent aktör som 
kan stötta samhället i övrigt. Med 
kvali tativ utbildning kommer ett 
starkare Sverige, kanske inte i  
form av att alla blir tjänstgörande 
soldater, men samhället får starkare 
individer som kan bidra på alla 
möjliga bra sätt och, framförallt,  
ta hand om varandra.

Karl Andersson är kadett vid 
Militärhögskolan Karlberg.

Samtidigt märks det en tydlig  
skillnad i attityd hos allmänheten. 
Fler svenskar är i dag positivt 
inställda till Försvarsmakten. Det 
märks inte minst för oss. De gånger 
jag vistats i uniform är det alltid 
någon som är intresserad. Det kan 
vara äldre som är nyfikna på om 
utbildningen ser likadan ut som 
när de själva genomförde den, eller 
unga som själva går och överväger 
att söka. Oavsett typ av möte har 
man alltid lämnat det med känslan 
av att det finns ett stort intresse för 
Försvarsmakten! 

Inte minst fick vi uppleva det under 
högvakten. Allvaret blev ett faktum  
och övning övergick till skarp upp - 

Till vänster: Utbildningen innehåller 
moment som testar och utvecklar 
såväl den enskilde som gruppen.  
Foto: Jesper Nyström.

Till höger: Högvaktstjänsten inne  
bär en skap bevakningsuppgift.  
Foto: Jesper Nyström. 
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Ord i tiden

”Det här kan vara känsligt”
D en gamla propaganda-affischen Loose lips sink 

ships lyfte fram vådan av att vårdslöst ge detaljer 
till fienden. Loose tweets sink fleets har blivit 

en inofficiell uppföljare inför en normalbild med ökad 
underrättelseinhämtning. Samtidigt lever vi i en tid när 
behovet och betydelsen av strategisk kommunikation på  
alla nivåer är viktigare än någonsin, rent livsnödvändig 
för att kunna kommunicera med våra medborgare och 
bemöta antagonistisk informationskrigföring. Vi lever 
i dubbla tider och samtidigt som informationschefen  
manar till öppenhet betonar underrättelsechefen åter-
hållsamhet. 

Sociala medier har nu passerat traditionella medier i hur 
medborgarna får sin huvudsakliga information. Försvars-
maktens Instagram-konto har över 100 000 följare och 
mycket av försvarsdebatten förs idag på Twitter. Per-
sonliga perspektiv kan bidra till att ge utomstående en 
bild av Försvarsmakten men kan också bidra till det 
offentliga samtalet mellan yrkesverksamma. Vem ska 
debattera frågorna runt försvaret om inte vi som är bäst 
insatta? Utomståendes bild formas heller inte av riks-
dagens regleringsbrev utan till mycket större grad av de 
anställda som på ett öppet sätt vill och vågar dela med 
sig av sin vardag. Utöver detta är den externa strategiska 
kommunikationen fullkomligt vital för att sända de bud-
skap vi vill till omvärlden och våra motståndare.

På samma gång är underrättelsehotet från främmande 
makt högst aktuellt. Såväl Säpo som MUST varnar öppet  
för ökad underrättelseinhämtning från främmande makt  

med syfte att kartlägga personal, be - 
döma den militära organisa tio nens  

förmåga eller vår tekniska ut veck - 
ling. Man behöver inte bli para - 
noid men ska heller aldrig vara  

naiv, det finns de som är väldigt  
intresserade av våra för mågor 
och kapaciteteter. 

Men sanningen är att det inte 
behöver vara något problem. 
Ironiskt nog är hemliga eller  

skyddsvärda detaljer ofta skinn torra  
och tråkiga om man inte blir  

bländad av faktumet att något  

är hemligt. Det finns oftast heller inte något behov av  
att kommu nicera detaljer utåt. Det är de vardagliga 
berättelserna från hängivna och duktiga medarbetare, 
föga hemliga, som oftast är de mest intressanta.

Men de dubbla kraven skapar ibland friktioner eller blir 
till falska motsättningar. Medarbetare kan inte alltid 
veta vad som är skyddsvärt om ingen talar om det för 
dem. Svaga chefer kan använda faktorn säkerhet som 
ett sätt att enkelt tysta frispråkiga medarbetare eller  
för att undvika jobbiga diskussioner. ”Det här kan vara 
känsligt” har jag hört mer än en chef yttra i sina försök 
att få sina medarbetare att avstå ifrån att uttala en  
offentlig röst. Ett specifikt underrättelsehot får aldrig 
användas som generell skrämselpropaganda för en tyst-
nadskultur. Tvärtom så understryker det förändrade 
säkerhetsläget vikten av öppen debatt och diskussion 
om hur vi bygger ett så starkt försvar som möjligt.

Så fortsätt att dela med dig av din vardag, var en god 
ambassadör och driv debatten i frågor som är viktiga 
för dig. Men gör det med en god säkerhetsmedvetenhet, 
varken paranoid eller naiv, och bjud inte motståndaren 
på några hemliga detaljer. 

David Bergman är major och  
försvarsmakts doktorand.

david.bergman@fhs.se 
Foto Torbjörn Gustafsson 
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Allmänna Försvarsföreningen, aff, är en ideell förening  
som har genomfört verksamhet och publicerat denna tidskrift  
sedan 1890! 

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

Stöd AFF
- Bli medlem nu!

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

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

Inbetalning sker till plusgiro 12711-8  
alt bankgiro 482-8885 eller Swish 1234656641.

Ange:

Namn

Adress

Telefon

E-postadress

Ålder

Mer information finns  
på föreningens hemsida

www.aff.a.se

Foto: Pete / flickr.com.



Posttidning B
Vårt Försvar
Teatergatan 3
111 48 Stockholm
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Sverige  
är värt att 
försvara


