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Ledare

Det är ytterligt svårt att  
finna ett entydigt svar  
på rubriken eftersom 

påverkansfaktorerna är många och 
interagerande med varandra. Att  
lyfta fram och belysa vår nationella 
försörjningsförmåga är ett sätt 
att åtminstone ge ett delsvar på 
frågeställningen, vilket detta 
temanummer av Vårt Försvar 
försöker göra.

Vår försörjningsförmåga är en viktig 
del av förmågan hos det svenska 
civila försvar som nu är under upp - 
byggnad efter att i praktiken ha 
varit så gott som nedlagt. Utgångs-
punkten för den totalförsvars-
planering som genomförs är att vi  
ska kunna motstå allvarliga stör-
ningar i samhällets funktiona litet 
under tre månader, under vilka 
krig råder en del av tiden. Implicit 
är därmed vikten av en balans 
mellan civil och militär förmåga 
klarlagd. Således är det inte läge  
att ställa totalförsvarets båda del-
komponenter mot varandra, efter-
som båda har lika välmotiverade 
som påtagliga förstärkningsbehov.

Att skapa höjd försörjningsförmåga 
handlar om att skapa en bättre 
uthållighet i samhället än den 
som vi för närvarande har. Detta 
kostar stora pengar och den fråga 
som då uppstår är vad vi är villiga 
att betala sett utifrån den faktiska 
konkurrenssituation som råder 
gentemot alla andra behov som 
samhällsutvecklingen genererar. 
Välfärdssatsningar vinner röster. 
Det gör däremot inte alltid argu-
ment för att satsa på ett starkare 
totalförsvar. Grundproblemet är 
emellertid att samhällsutveckling 
kräver säkerhet, medan en låg  
för svarsförmåga verkar frestande 
på aktörer som vill flytta fram sina  
positioner. Därigenom kan inte 

bara samhällsbyggandet gå i stå 
utan till och med vår nationella 
frihet kan komma att stå på spel. 

En höjd försvarsförmåga börjar 
med den enskilda individens insikt 
om det egna ansvaret och vidtagna 
förberedelser i hemmet. Det hand-
lar konkret om hushållens förmåga 
inom områdena mat, värme, vatten 
och kommunikation. Ju längre tid 
enskilda personer har förberett sig,  
desto längre tid kan samhället 
klara krisen eller kriget. 

Det svåra börjar med det ansvar 
som åvilar staten, utgående ifrån 
ett samhälle där staten inte längre 
har monopol på viktig samhälls-
service och produktionsresurser 
och där privatisering och utlands-
ägande skapar en svåröverskådlig 
bild. Det är en situation som 
självfallet komplicerar byggandet 
av ett civilt försvar i vilket försörj-
ningssäkerhet är en nyckelförmåga.

En ytterligare komplicerande faktor 
är att en antagonist inte låter den 
svenska utredningskulturen, vilken 
blivit synonym med långsamhet, 
arbeta i lugn och ro. Beslut måste 
ibland tas på osäkert underlag och 
sunt förnuft kan inte sällan vara 
ett konkurrenskraftigt medel mot 
tidsödande byråkratiska processer, 
inte minst i tidsbesparande syfte. 
De röster som höjs för att det är 
bråttom är måhända värda att ta 
på allvar.

Tommy Jeppsson

Klarar vi krisen och kriget?

Omslagsbild: Landets försörjningssäkerhet  
är en viktig uppgift för civilt försvar.  
Foto: Christian L Sweden / Shutterstock.
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Noterat

Ett gemensamt forsknings-
samarbete mellan USA:s Air 
Force Research Laboratory och 
Storbritanniens Defence Science 
and Technology Laboratory har 
framgångsrikt presenterat nya 
gemensamma algoritmer som  
visar ländernas förmåga att sam-
arbeta för att distribuera artificiell 
intelligens i fält.

Detta var det första evenemanget i 
en planerad serie. Presentationen 

AMERIKANSKT-BRITTISKT SAMARBETE
ägde rum samtidigt i New York och  
i Salisbury. Under evenemanget 
simulerade de två länderna ett 
stridsscenario. Med hjälp av en 
gemensam plattform kunde opera-
törer dela data och algoritmer i 
syfte att stödja förbanden med 
underbyggd information till stöd 
för beslutsfattarna.

Samarbetet är en del av ett fyraårigt  
partnerskapsavtal om bland annat 
artificiell intelligens, som under-
tecknades i december 2020. Air 
Force Research Laboratory är det 
ledande organet för samarbetet, men 
från amerikanskt håll är också ett 
flertal andra parter involverade, 
däribland marinen och armén.

IRAN
Chefen för det internationella 
atomenergiorganet IAEA, Rafael 
Grossi, uppgav i en intervju med 
Financial Times i oktober, att över-
vakningen av Irans kärnenergi-
program har försvårats i och med att 
de internationella förhandlingarna 
har avstannat. Rafael Grossi ville 
genast träffa Irans utrikesminister  
för att diskutera hur det sköra 
övervakningsprogrammet skulle 
kunna återupplivas. 

2018 beslutade USA:s dåvarande 
president, Donald Trump, att USA 
skulle dra sig ur kärnenergiavtalet 
och införde samtidigt nya kraftiga 
sanktioner mot landet. Teheran har 
sedan dess avvisat viktiga över-
vakningsinsatser samtidigt som 
iranierna har ökat produktionen 
av anrikat uran. Iran fortsätter att 
förneka att man har för avsikt att 
bygga kärnvapen.

Sedan president Joe Bidens admi-
nistration tillträdde, har upprepade 
försök gjorts att återgå till förhand-
lingsbordet. Efter valet av president 
Ebrahim Raisi, har försök, enligt 
uppgift, genomförts i form av ett 
flertal informella samtal. 

Den 3 november meddelade EU:s 
sändebud och Irans chefsförhand-
lare att förhandlingar om kärn-
energiavtalet kommer att hållas i 
slutet av november i Wien. 

Irans president Ebrahim Raisi.  
Foto: Maryam Kamyab / Wikimedia 
Commons.

AI är ett viktigt framtida besluts stöd. 
Foto: Pixabay.

Ett farligt dödläge har utvecklats 
mellan Myanmars militärregim och 
motståndsstyrkor. Båda sidor är 
fast beslutna att ta sig segrande ur 
konflikten. Med dödliga attacker 
mot regimen och brutal hämnd 
från denna fortsätter våldet och 
osäkerheten.

Konflikten förvärras av en fördjupad  
ekonomisk lågkonjunktur och om-
fattande brister i hälso- och sjuk-
vårdssystemet, i kombination med 
ökad fattigdom och brist på mat. 
Förutom våld och regimförtryck 
står Myanmars befolkning inför en 
fruktansvärd humanitär kris med 
allvarliga konsekvenser som följd.

Bedömare menar att västerländska  
och asiatiska regeringar borde  
prioritera krisen i Myanmar högre. 
De borde lägga större vikt vid den  
hit tills dysfunktionella process som  
leds av ASEAN (Association of 

DÖDLÄGE I MYANMAR

Southeast Asian Nations). Det 
internatio nella samfundet måste 
dessutom snabbt ta itu med den 
humanitära nödsituationen utan att 
förstärka regimens strukturer – en 
omfat tande politisk utmaning som 
i sin tur kräver kreativ diplomati.

Myanmar – ett land i djup kris.  
Foto: Wikimedia Commons.
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UTBILDNING AV UNGA I KRISBEREDSKAP OCH CIVILT FÖRSVAR

LÄGET I LIBANON

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) har fått i 
uppdrag av regeringen att utbilda 
ungdomar i krisberedskap och 
civilt försvar. 

Utbildningen ska ge en stabil grund 
avseende hur Sveriges krisbered-
skap och civila försvar fungerar. 

I mitten av oktober genomfördes 
en stor demonstration i Beirut, i 
närheten av högsta domstolens 
byggnad. Bland demonstranterna 
fanns represen tanter för de partier 
vars ministrar anklagats för explo-
sionen och nu håller sig undan, 
samt anhängare av de shiitiska 
partierna Hizbollah och Amal. 
Demon stranterna menade att 
utredningen av explosionen i Beiruts 
hamn den 4 augusti 2020, då över 
200 människor dödades och 5 000 
skadades, hade blivit politiserad 
och krävde ett avlägsnande av 
utredningens domare, Tareq Bitar. 
I samband med demonstrationen 
utbröt skottlossning. Situationen 
eskalerade sedan snabbt och 
slutade med sju döda och dussin-
tals skadade.

Uppenbart är att Hizbollahs  
agerande komplicerar situationen 
ytterligare. Det gäller även Libanons  
politiska ledare, som måste respek-

Syftet med utbildningen är att 
komplettera den information som 
ges om militärt försvar i samband 
med mönstring och dessutom ge en 
bred bild av olika sätt att bidra till 
totalförsvaret.

Fokus i utbildningen kommer att 
ligga på individens roll. Det gäller 

Minou Sadeghpour är verksam 
som styrelseledamot i Allmänna 
Försvarsföreningen. Hon bevakar 
säkerhetspolitik, totalförsvar och 
utvecklingen i omvärlden.

"There are no secrets to success. It is 
the result of preparation, hard work, 
and learning from failure."
Colin Powell

bland annat individens hembered-
skap och hur viktig en sådan 
beredskap är i händelse av en all-
varlig kris. Vidare ska utbildningen 
ge grundläggande kunskap om 
hur enskilda människor kan bidra 
till krisberedskapen och det civila 
försvaret. 

Flera länder har ställt upp med hjälp av olika slag. En medlem av den franska 
gruppen på plats i Beiruts hamn. Foto: Bernard Khalil, European Union / Flickr.

tera rättsstatsprincipen och låta 
utredningen fortsätta för att landet 
ska komma ur sina kriser. Hizbollah 
och dess allierade har gjort klart att 
de vill att Tareq Bitar ska avsättas 
till varje pris.

Tydligt är dock att det med stor 
sannolikhet aldrig kommer att bli 
klarlagt vem eller vilka som bär 
ansvaret de sju dödsfallen. Det som 

är klart är att konflikten om hamn-
utredningen driver Libanon ännu 
närmare en statlig kollaps.
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Expert analyserar försörjningsfrågan

I denna artikel tas framför allt 
sikte på landets försörjnings-
trygghet i vid bemärkelse mot  
bakgrund av främst säkerhets-
politiska händelseförlopp som  
under höjd beredskap kan äventyra 
vår natio nella försörjningstrygghet  
inom de viktigaste samhälls-
områdena.

VIKTIGA BEGREPP

Begreppet ”försörjningstrygghet”1 
(ibland används också begreppet  
”försörjningssäkerhet”2) står mer 
abstrakt för behovet av att något 
land, någon verksamhet etc behöver 

Försörjning kräver  
beredskap – tankar  

om vår utsatthet
Näringslivets utveckling medför betydande sårbarhet vid avbrott i försörjnings
kedjorna om inte alternativ relativt snabbt kan åstadkommas för försörjningen 

av varor i olika viktiga led i produktionen. Så länge inte näringslivets olika 
delar själva ser riskerna för avbrott eller störningar i flödena som stora och kan 
påverka produktionen allvarligt är det rimligt att några större insatser för att 
trygga försörjningen inte görs, t ex genom ökad lagerhållning i olika led eller 

planering för alternativ produktion, skriver Björn Körlof. 

ha försörjning med någon produkt, 
någon nyttighet etc för att kunna 
fortleva. Begreppet förekommer  
t ex i ordsammanställningar som 
”livsmedelsförsörjning”, ”reserv-
delsförsörjning” m fl och oftast har 
det innebörden uppehälle, existens, 
eller (kontinuerlig) tillförsel. I  
sammanställning med ordet ”trygg-
het” blir då tolkningen oftast den 
att verksamheten för sin fortlevnad 
är beroende av att den aktuella 
försörjningen kan fortgå säkert, 
med rätt behov och utan avbrott. 
FOI har i linje med detta synsätt i 
sin rapport (se fotnot 1) definierat 

försörjningstrygghet med att den 
operativa effekten i försvarsmakten 
inte ska hindras av brister i mängd-
materielförsörjningen. 

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) har i sin 
rapport om försörjningssäkerhet 
(se fotnot 2) närmast syftat på ett 
koncept som innebär långsiktig 
försörjningssäkerhet genom för-
flyttning av varor och tjänster, från 
(primär)produktion och hela vägen 
till konsumenten. MSB:s val av  
begrepp kan ha blivit influerat av 
det engelska uttrycket ”security  
of supply”, ett vanligt begrepp i  

1 Försörjningstrygghet är det begrepp som används av försvarsberedningen och i regeringens direktiv till utredningen om ”Näringslivets roll inom totalförsvaret 
samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel”. Dir. 2018:64. Även FOI använder detta begrepp i sin utredning om försörjning med mängdmateriel till 
Försvarsmakten, se FOIR4366. Även Lantbrukarnas Riksförbund använder detta begrepp i utredningen från december 2019 om behovet av ökad självförsörjnings
grad avseende primärproduktion av livsmedel i vårt land.
2 Se MSB ”Försörjningssäkerhet i andra länder. En kunskapsöversikt” MSB 1014, 2016.
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internationella sammanhang.  
Då för svarsberedningen och 
regeringen valt begreppet försörj-
ningstrygghet kan det vara rimligt 
att i det följ ande hålla fast vid detta 
ordval.

Allmänt gäller dock att trygghet i  
försörjningen aldrig kan bli absolut,  
vare sig på hög eller låg nivå i 
samhället. Olika åtgärder för att 
bemästra problem med försörj-
ningen kan innebära avtalsskriv-
ning, ibland med flera olika eller  
alternativa leverantörer. Det kan 
också betyda egen lagerhållning, 
som kan svara mot behov under 
längre eller kortare perioder av  
inställda leveranser, eller förmåga 
att snabbt ställa om till egen 
produktion av de behövliga 
produkterna m m. 

Vårt lands säkerhetspolitiska 
huvud linje under det kalla kriget 

– allians frihet i fred syftande till 
neutralitet vid krig i vår omvärld  
– krävde för sin inre och yttre 
trovärdighet mycket långtgående 
insatser inom hela totalförsvaret. 

PRINCIPER FÖR FÖRSÖRJNINGEN

Trovärdigheten krävde nämligen 
att vårt land inte påtagligt fick bli 
beroende av andra stater för sin 
förmåga till uthålligt och starkt 
motstånd vid angrepp. Befolk-
ningens överlevnad, vårt näringslivs 
förmåga till uthållig produktion 
av de viktigaste produkterna och 
tjänsterna samt Försvarsmaktens 
förmåga att bjuda hårt militärt mot - 
stånd blev således grundläggande 
inslag i utvecklingen av våra  
principer för att upprätthålla tro - 
värdighet för den säkerhets-
politiska linjen.

Principerna byggde i hög grad –  
förutom det basala kravet på tro-

värdighet för vårt totalförsvar 
med den valda säkerhetspolitiken 
– att vi också måste räkna med 
att helt eller delvis bli avstängda i 
våra förbindelser med omvärlden 
under lång tid. Vidare kunde inte 
handelsflöden påräknas för viktiga 
varugrupper som vi var beroende 
av. Det var också nödvändigt att 
våra förutsättningar att kunna 
försvara oss militärt byggde på 
vår egen inhemska förmåga, både 
vad gällde personal (värnplikts-
systemet) och materiel (inhemsk 
krigsmaterielproduktion). Det var 
likaså nödvändigt att befolkningens  
förutsättningar att kunna leva på 
en rimlig överlevnadsstandard 
också byggde på inhemsk livs-
medelsförsörjning, genom egen 
primärproduktion och att försörj-
ning med värme och vatten kunde 
fortgå utan allvarliga störningar. 
Även en rimlig hälso- och sjukvård 

Det tar inte många dagar av flödesavbrott innan butikshyllorna är så gott som tomma. Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock.
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måste upprätthållas, vilket också 
krävde inhemsk produktion av 
läkemedel och sjukvårdsmateriel.

PÅVERKAN AV PRODUKTIONEN

Sedan det kalla krigets avslutning 
har vår och många andra länders 
planering för ett eventuellt militärt 
angrepp under många år kommit att  
bedömas som nästintill obehövlig 
och riskerna för drastiska och lång-
variga avbrott i handelsförbindelser 
har setts som mycket låga. Det har 
medfört att handelsutbytet i stället 
har kunnat utvecklas så att flödet av  
varor och tjänster numera präglas 
av viktiga inslag och tendenser som 
kan sammanfattas på följande sätt:

Lagerhållning i alla led av flödena 
har reducerats drastiskt. Buffert-
lager, för att möta olika händelser 
som kan påverka flödena negativt, 
är numera ytterst små. I många fall 
rör det sig om ett fåtal dagar eller 
veckor innan verksamhet i olika 
produktionsled måste stanna upp. 
Produktionen bygger i hög grad 
på s k ”lean production”. Det står 
bl a för att produktionen relativt 
kortsiktigt varierar med fortgående 
faktiska beställningar. Samtidigt 
ska ”lean production” sträva efter 
största möjliga kundnytta så att 
kunden får precis den vara hon 
eller han beställt och vid den 
tidpunkt som är överenskommen. 
”Lean production” syftar därmed 
också till att minimera slöseri av 
resurser (stor reservdelslagring eller  
lagring av insatsvaror, överskotts-
produktion till lager, personal-
överskott etc) och ta tillvara varje  
form av effektiviseringar och 
rationaliseringar i produktionen. 
Till synsättet på ”lean production” 
knyts också termen ”just in time”. 
Den står för tanken att knyta order 
om råmaterielleveranser till det före - 
tag som ska vidareförädla råmateriel 

till sammansatta produkter. Det 
senare ledet i produktionen vilar  
då på tanken att ta emot råmaterial  
endast när det behövs för  
produktionen. Därigenom undviks  
lagerhållning eller svackor i 
produktionen. Metoden förutsätter 
naturligtvis att det senare produk-
tionsledet kan förutsäga efterfrågan 
relativt korrekt över tiden.

Dessa tendenser har också lett 
till att betydande delar av olika 
produktgrupper (insatsvaror och 
reservdelar t ex) som de moderna 
samhällena bygger sin levnads-
standard på, tillverkas i länder med 
relativt sett billigare arbetskraft, 
som dock ligger långt från slut-
användarlandet. Sådana varor 
måste därför transporteras över 
långa sträckor för att nå slutanvänd-
ning och då passa i planeringen för 
”lean production” och ”just in time”.

Om staten anser att sådana lager  
eller planering för alternativ 
produktion behövs av säkerhets-
politiska skäl inom olika samhälls-
områden, torde näringslivet därför,  
främst av konkurrensneutralitets-
skäl, anse att staten i hög grad 
måste bidra med de extra kostnader 
som är förbundna med sådana lager. 
Alternativt måste staten stå för de 
kostnader som kan uppstå om  
alternativ produktion behöver  
startas vid en avspärrningssituation. 

VIKTIG PLANERING

Frågorna om planering inom total-
försvaret för försörjningstrygghet 
utgör endast en, men en mycket 
viktig, del av den planering för höjd 
beredskap och krig som nu måste 
göras inom hela den offentliga  
sektorn och i berörda delar av 
näringslivet. Försvarsberedningen  
gjorde i sitt betänkande från 
hösten 2017 bedömningen att vårt 
land måste ha en grundläggande 
planering för uthållighet i vid 
bemärkelse vid allvarliga störningar 
i vår omvärld, betingade av t ex 
säkerhetspolitiska kriser eller krig. 
En sådan planering för vårt sam-
hälle ansågs kräva en uthållighet 
som sträcker sig över tid till tre 
månader.

För att planering för försörjnings-
trygghet ska kunna göras måste en 
överblick skapas över vilka sam-
hällsområden som inrymmer  
verksamhet med försörjning som 
är av betydelse för totalförsvarets 
uthållighet och förmåga. Utred-
ningen ”Struktur för ökad  
motståndskraft”3 har i mars 2021 
lagt fram förslag som syftar till 
att skapa sådana tydliga sektorer 
i samhället, med sektorsansvariga 
myndigheter. De ska få till huvud-
uppgift att planera för hur  
sektorerna, inklusive de delar 

3 Se slutbetänkande av utredningen om civilt försvar, SOU 2021:25.

”
Viktigt att vi inser 
att vi år påtagligt 
sårbara inom vissa 
områden.

Dessa tendenser i näringslivets 
utveckling medför betydande 
sårbarhet vid avbrott i försörj-
ningskedjorna om inte alternativ 
relativt snabbt kan åstadkommas 
för försörjningen av sådana varor i 
olika viktiga led i produktionen. Så 
länge inte näringslivets olika delar 
själva ser riskerna för avbrott eller 
störningar i flödena som stora och 
kan påverka produktionen allvarligt  
är det rimligt att några större  
insatser för att trygga försörjningen 
inte görs, t ex genom ökad lager-
hållning i olika led eller planering 
för alternativ produktion.
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av näringslivet som verkar inom 
respektive sektorer, ska utveckla 
tillräcklig uthållighet inom olika 
viktiga verksamheter som total-
försvaret i sin helhet är beroende av. 

När sådan planering kommer i 
gång kommer de sårbarheter som 
vi har inom landet, ställda mot 
kravet på en uthållighet om tre 
månader, att kunna identifieras 
sektorsvis. Förslag ska också kunna 
läggas om hur myndigheter och 
näringsliv i samverkan ska kunna 
bemästra dessa sårbarheter. Då 
kommer också behov av lagerhåll-
ning, alternativproduktion, stöd till 
särskilt krigsviktiga företag etc att 
bli nödvändiga att ta ställning till. 
Det kommer att kräva planering 
och samverkan med näringslivet 
på central, högre regional, regional 
och lokal nivå i samhället. Insats-
erna kommer att kräva avsevärt 
större ekonomiska satsningar från 
statens sida än vad som nu avsatts  
i försvarsbeslutet hösten 2020. 

NÄRINGSLIVETS MEDVERKAN 

Som redan nämnts är försörjnings-
trygghet i vid bemärkelse för vårt 
land en fråga som i allra högsta 
grad inrymmer medverkan från det 
näringsliv som verkar i vårt land. 
En sådan medverkan kan numera 
endast till del bygga på de former 

som utvecklades under det kalla 
kriget (K-företag, byggnads- och 
reparationsberedskapens företag  
o s v). Att så inte är fallet beror 
i hög grad på att näringslivet i 
vårt land numera inte alltid har 
ägarförhållanden som bygger på 
inhemskt ägande och att produk-
tionsförhållandena i hög grad  
kännetecknas av de inslag och  
tendenser som beskrevs ovan. 
Dessutom finns inte heller vissa 
delar av vårt näringsliv, som 
under det kalla kriget i hög grad 
var av betydelse för totalförsvaret, 
numera kvar i landet. Men det 
är i hög grad vårt näringsliv som 
besitter kunskaper om och erfaren-
heter av hur en rimlig planering 
kan byggas upp och som därför kan 
säkerställa de viktigaste kraven 
från samhället under höjd bered-
skap och krig.

SÅRBARA OMRÅDEN

Sverige är ett rikt land, med en 
välutbildad befolkning, med 
forskning som ligger i framkant 
inom många viktiga totalförsvars-
områden. Sverige har också ett 
mångfacetterat näringsliv. Det ger 
goda förutsättningar att utveckla en  
hög förmåga till uthållighet och ge 
gott stöd till ett starkt totalförsvar.  
Det är samtidigt viktigt att vi inser  

att vi år påtagligt sårbara inom 
vissa områden där svåra och lång - 
variga störningar i leveranser från  
omvärlden kan medför stora brister 
och i sin tur leda till skador och 
förluster av många slag. Energi-
sektorn, transportsektorn, livs-
medelssektorn och sjukvården 
utgör exempel på sådana livsviktiga 
områden som kräver särskild  
uppmärksamhet i den fortsatta  
planeringen för ett starkare total-
försvar. 

Björn Körlof är f d general
direktör, riksdagsledamot och 
reservofficer.

Björn Körlof. Foto: Sveriges Riksdag.

Välkomna att söka bidrag för åtgärder som bidrar till stärkandet 
av Sveriges försvar och fredsbevarande åtgärder.

Berättigade att söka är frivilliga 
försvarsorganisationer och organisationer som 
verkar för stöd till samhälle och individer. 

Ansökningar kan göras under två perioder per år: 
1 april – 1 september och 1 oktober – 1 mars

För ansökningsformulär och mer information, se hemsidan.

www.kallvikenstiftelsen.se
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TEMA: Svensk försörjningsförmåga

Havet som transportväg är viktigare än 
någonsin, vilket den senaste tidens hän-
delser visat. När fartyget Ever Given 
blockerade Suez-kanalen den 24 mars 
i år fick detta återverkningar för svensk 

industri redan efter någon vecka. Det handlade om allt 
från elektronik till byggvaror, kläder, skor, verktyg och 
insatsvaror till industrin. I exportledet rörde det sig om 
produkter som sågade trävaror och papper. Black Friday  
riskerar att bli verkligt svart på grund av varubrist, 
delvis förorsakad av containerkrisen och bekymrade 
ekonomer råder befolkningen att köpa julklappar tidigt.

Den potentiella cementkrisen är förvisso en miljöpolitisk 
kris med potential att förstöra hundratusentals jobb. 
Det som glöms är att cementen måste fraktas på fartyg 
från Gotland, vilket visar vikten av inrikes sjöfart. Byts 
nu den gotländska cementen ut mot kinesisk sådan blir 
ju inte sjöfartsberoendet mindre, tvärt om.

S tatistiken visar att år 2018 anlöpte drygt 81 000 
fartyg svenska hamnar, 179 miljoner ton gods han - 
terades över kaj och det lossades 19,5 miljoner 

ton råolja från utlandet. Hela 32 miljoner passagerare  
passerade svenska hamnar. I denna siffra ingår Gotlands-
trafiken.1 Hamnarna är synnerligen känsliga för sabotage 
av olika slag, inklusive cyberangrepp.

Några exempel på hur känslig vår försörjning är för 
störningar: Svenska livsmedelsaffärer har en uthållighet 
på 25 – 72 timmar och läget är sämst i storstäderna.2 Vi  
är bara självförsörjande avseende morötter, lök, mjöl 
och ägg!3 En storindustri stannar efter 1 à 2 dagar utan 
transporter. Bara Volvo behöver ta emot 100 TEU 
(Twentyfoot equivalent unit – en normalcontainer) och  
270 trailers per vecka; utflödet är 600 respektive 730. 
Känsligast är Gotland, som inte har några egna stora  
lager. Normaltrafik är c:a 200 lastbilar per dygn mellan 
ön och fastlandet. Vid en avspärrning blir konsekven-

Kinas och Rysslands 
samarbete

1 Göthberg, Sten: ”Hamnen inte bara en lastplats”, Tidskrift i Sjöväsendet nr 4, 2020, s. 348.
2 Wedin, Lars: ”Marin konferens om flödessäkerheten”, Tidskrift i Sjöväsendet nr 3, 2017, s. 206.
3 https://www.lrf.se/mittlrf/nyheter/riks/2018/05/LRFpratarsjalvforsorjningitv/

Utan sjöfart,  
ingen försörjning  
– utan försörjning, 

inget försvar 
Sverige är i det närmaste helt beroende av fungerande sjötransporter för 

vår försörjning med livsmedel, läkemedel och delkomponenter till industrin. 
Detta gäller förstås också vår export – ingen export, ingen industri. Enligt 

regeringens nationella godsstrategi från 2018 ska andelen gods som  
transporteras till sjöss öka. Skyddet av dessa behöver avsevärt utökas.

Lars Wedin
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serna stora: Efter 1–3 dygn tar färskvarorna slut. Efter  
3–5 dygn är butikerna tomma och det blir produktions-
stopp vid fabriker. Efter 5–7 dygn sker betalnings-
inställelser, nödslakt och destruktion av livsmedel.4

Sverige är alltså i det närmaste helt beroende av 
fungerande sjötransporter för vår försörjning med livs-
medel, läkemedel och delkomponenter till industrin. 
Detta gäller förstås också vår export – ingen export, ingen  
industri. Enligt regeringens nationella godsstrategi från 
2018 ska andelen gods som transporteras till sjöss öka.

H ärtill kommer hela det område som ligger inom 
det som EU kallar ”blå ekonomi”. Det gäller bl a  
utvinning och kommersialisering av levande 

resurser i havet, utvinning av mineraler, gas och olja i 
havet, vind- och andra kraftverk till sjöss samt utvinning 
och kommersialisering av biokemiska produkter ur 
havet. 99 procent av datatrafiken går på fiberkablar på 

havsbotten. Vårt elnät är sammankopplat med konti-
nentens nät via undervattenskablar.

Sverige har förvisso inga gas- eller oljeplattformar men 
omställningen till fossilfritt kräver en utbyggnad av 
vindkraftverk till havs. Dessa kan nu placeras mycket 
längre ut från kusten eftersom de kan göras flytande –  
mindre kontroversiella och effektivare än de som placeras 
på land. När elförsörjningen flyttar till havs uppstår dock  
också nya skyddsbehov.

Majoriteten av vår befolkning bor kustnära. Detta är  
sär skilt tydligt i de två maritima, eller amfibiska, regio - 
nerna Western Scandinavia och Öresundsregionen. Den  
förra blir en megaregion där 30 procent av Norges 
och 33 procent av Sveriges befolkning bor. Här skapas 
huvud delen av Norges bruttonationalprodukt (BNP) och  
hälften av Sveriges. Öresundsregionen är Nordens folk-
rikaste region med över 4 miljoner invånare, och där 

4 Op. cit, Wedin, se not 2, s. 206.

Vårt importberoende är mycket högt, där försörjningsflödet, näst intill totalt, är beroende av sjötransporter. Skyddet av dessa 
är en nödvändighet. Foto: Julius Silver / Pexels.
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”  Marinen är  
 effektiv men  
 för liten och  
 börjar bli  
 gammal.

produceras ca 26 procent av Sveriges och Danmarks  
samlade BNP. I området finns den största koncentra-
tionen av högutbildade i norra Europa. En knapp  
tredjedel av Sveriges befolkning har Kastrup som sin  
internationella flygplats. Det bör tilläggas att Helsingborg 
är Sveriges näst största hamn5 medan Göteborg är 
Sveriges och Norges största. 

F örsvarsberedningens rapport Värnkraft, som 
ligger till grund för nu gällande försvarsbeslut, 
väljer att bortse från dessa beroenden. Orsaken 

förefaller vara en ovilja att satsa på marinen. Denna ska, 
enligt Värnkraft, kraftsamlas till att möta ett väpnat  
angrepp – en modern term för invasion – mot Sverige.  
Resultatet blir att någon invasion inte behövs efter-
som det blir lätt att få Sverige på knä 
genom att hindra dess försörjning.  
Marinen har förvisso en viktig upp-
gift inom ramen för vårt försvar mot 
väpnat angrepp men måste ha en 
bredare roll – att tillsammans med 
Kustbevakningen svara för vår mari-
tima säkerhet.

En marin strategi behöver nämligen 
ha två ben: maritim säkerhet i fred, 
kris och krig samt försvar mot väpnat 
angrepp. Uppgiften maritim säkerhet avser i första hand 
skydd av sjöfart avseende såväl utrikes- som inrikes 
transporter, vartill kommer eventuella transporter med 
militärt stöd. Men uppgiften kommer att behöva breddas 
på grund av de beroenden som skissats ovan. 

I fred är den maritima säkerheten Kustbevakningens 
ansvar – med stöd av marinen. I krig är det marinen 
som får huvudansvaret. Kommer det att gå att genom-
föra sjöfart i krig? Svaret är att vi inte kan försvara oss 
utan såväl land- som sjötransporter. Men det kommer 
att krävas hård operativ prioritering och avsevärda 
resurser. Behoven är emellertid särskilt viktiga i den så 
kallade gråzonen – mellan krig och fred. Dels beror det 
på att Sverige gör en så skarp och orealistisk skillnad 
på fred och krig, dels för att vårt samhälles organisation 
gör det svårt för regeringen att samordna och prioritera.  
Detta vet naturligtvis vår omvärld, som kommer att  
utnyttja denna sårbarhet när tillfälle bjuds.

E n stor del av Sveriges transportbehov går via 
hamnar i kontinentala Europa; EU är som vi till 
cirka 90 procent beroende av sjövägarna för sin 

försörjning. En stor del av vår import och export går via 
europeiska storhamnar. Europas sjötransporter är också 
våra. Det borde därför vara naturligt att Sverige bidrar 
till den gemensamma maritima säkerheten i enlighet 
med principerna i EU:s maritima säkerhetsstrategi. 

Ett bra exempel på en internationell maritim säkerhets-
operation är EMASOH; European Maritime Awareness  
in the Strait of Hormuz, som genomförs av Belgien, 
Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekand, Italien,  
Nederländerna och Portugal. Operationen initierades 
efter ett antal attacker mot sjöfarten i Persiska viken med 

omnejd. En av attackerna riktades 
mot den svenskägda tankern Stena 
Impero, som kapades av Iran.6 
Mot denna bakgrund hade det varit 
naturligt att Sverige deltog i denna 
operation. Men det gör vi inte –  
sannolikt för att vår marin är för liten.

M arinen är effektiv men  
för liten och börjar bli 
gammal. Medelåldern på 

våra fartyg är 30 år. I en kris eller ett 
krig kommer regeringen att bli tvungen att välja om den 
ska vara på väst-, syd- eller ostkusten, om den ska möta 
en invasionsflotta eller skydda sjöfart och infrastruktur. 
Den prioriteringen blir inte lätt. Det bör också noteras 
att Kustbevakningen också är satt på svältkost, möjligen 
beroende på att den underordnats ett departement som 
inte naturligen sysslar med nationella säkerhetsfrågor. 

År 2023 ska det nuvarande försvarsbeslutet ses över och  
då måste ett beslut om en rejäl förstärkning av marinen  
tas! Världen väntar inte på långsamma svenska  
beslut. Den just tillsatta utredningen angående ”Natio nell  
samordning av försörjningsberedskapen” kommer rim - 
ligen att ge viktiga argument i detta avseende.

Lars Wedin är kommendör, ledamot av  
Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl.  
Örlogs manna sällskapet samt associerad ledamot  
av franska Académie de marine. 

5 https://read.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews-the-megaregion-of-western-scandinavia_9789264290679-
en#page15
6 Friis, Anders: ”A small state navy’s contribution to freedom of navigation”, Tidskrift i Sjöväsendet nr 4, 2021, s. 483  491.
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TEMA: Svensk försörjningsförmåga

Plötsligt exploderar flera oljeanläggningar 
i Saudiarabien. Det är ingen olycka, utan 
resultatet av samordnade angrepp från  
luften. I ett slag försvinner en produktions-
kapacitet som motsvarar hela sju procent av 

världens oljeförbrukning. Konsekvenserna för den sam-
hällsviktiga drivmedelsförsörjningen, även för Sverige, är  
svåra att överblicka. Oljemarknaderna skakar och många 
fruktar en lång störning. 

Detta är inte ett påhittat katastrofscenario, utan inträf-
fade den 14 september 2019. 

H ändelser långt borta påverkar Sveriges driv-
medelsförsörjning. Oljeberedskap och säker-
hetspolitik har sedan oljans intåg på de globala 

energimarknaderna vid 1900-talets början blivit nära 
sammanlänkade.

Vår drivmedelsberedskap måste utvecklas för att vara 
effektiv, robust och anpassad till att motverka de hot och 

risker som Sverige kan utsättas för under kommande 
decennier. En sådan utveckling kommer att ta lång tid 
och kosta mycket. Samtidigt ger dagens nationella och 
internationella förutsättningar en grund som går att 
bygga vidare på.

Sverige samarbetar med andra oljeförbrukande länder 
i en internationell drivmedelsberedskap genom Inter-
national Energy Agency (IEA). Efter angreppen i  
Saudiarabien analyserade IEA den globala försörj-
ningen, och behovet att använda beredskapslager över-
vägdes. Saudiarabiens omfattande krishantering för att 
återställa anläggningarna fick, snabbare än många trott, 
igång försörjningen igen. De här explosionerna, som hade 
kunnat leda till en global kris, har många redan glömt.

O ljemarknaderna drabbades, bara månader senare 
under våren 2020, av en annan kris. Inställda 
flyg och utegångsförbud på grund av Covid-19 

minskade efterfrågan på drivmedel. Lager överfylldes 

Drivmedel  
och beredskap

Utan drivmedel stannar Sverige. En god krisberedskap och ett robust 
totalförsvar förutsätter en väl planerad drivmedelsberedskap. Omvärlden 
förändras snabbt, och därför behöver drivmedelsberedskapen utvecklas. 

Behoven är stora. Men samtidigt finns en grund att bygga vidare på.

Mikael Toll

En uthållighet avseende drivmedel påverkar alla andra områden inom totalförsvaret. Foto: Mohamed Aly / Pixabay.
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TEMA: Svensk försörjningsförmåga

och oljepriset störtdök. Företag som är viktiga för driv - 
medelsförsörjningen drabbades av ekonomiska svårig-
heter, med ökad risk för konkurser som hade kunnat 
skapa problem för drivmedelsberedskapen. Tilltron till 
hur mycket vi kan lita på globala marknader och globala 
transporter påverkades också under pandemin.

De senaste åren har drivmedelsförsörjningen bland annat  
påverkats av raffinaderiblockader, strejker, stängda 
gränser, störda transportleder, attacker mot oljetankrar, 
försenade underhållsarbeten, extremväder, cyberattacker, 
kontaminering av produkter och sanktioner.

Störningar är en del av vardagen. Men oftast drabbas vi 
som konsumenter inte av något värre än att priset ändras 
vid pumpen. Den globala handeln gör försörjningen  
robust i vardagen. Marknaden ut gör första försvarslinjen 
mot stör ningar. Men ibland inträffar problem som driv-
medelsbolagen på marknaden inte själva kan hantera. 

Dagens drivmedelsbered-
skap bygger på erfaren-
heter från bland annat  

1900-talets världskrig och olje-
kriser. Samtidigt sker idag stora 
förändringar. Klimatförändring-
arna ställer nya krav på en hållbar  
energiförsörjning. I Sverige ökar 
andelen biodrivmedel inom  
trans  portsektorn. En omfattande  
elek trifiering planeras. De som  
tror att drivmedelsberedskapens 
betydelse för samhället därmed 
minskar missar att vi fortfarande 
har ett stort beroende av driv-
medel, infrastruktur och logistik. 

I en kris kan drivmedelsförsörjningen både bidra till att  
problem uppstår, och vara en förutsättning för god kris-
hantering. Vid elavbrott ökar efterfrågan på drivmedel 
till reservkraft. Många, bland annat samhällsviktiga verk -
samheter, efterfrågar då andra drivmedelsprodukter, 
på andra platser och vid andra tidpunkter än de gör i 
vardagen. 

När samhället förändras snabbare än drivmedels-
beredskapen hinner anpassas växer en utveck-
lingsskuld. Energimyndigheten har samlat viktiga 

behov i en flerårig utveckling av Sveriges drivmedels-
beredskap. En modern drivmedelsberedskap ska kunna 
mildra effekter av både omfattande väderstörningar och 
antagonistiska angrepp. 

En väl planerad drivmedelsberedskap kostar. Mycket. 
Men en oplanerad drivmedelsberedskap kan kosta oss 

mer. Från 2021 ökar statens finansiering successivt för 
den viktiga utvecklingen av ett modernt civilt försvar. 
Dagens beredskapslager, med drivmedel som motsvarar  
90 dagars nettoimport och tillhörande infrastruktur,  
innehåller värden av samma storleksordning som en 
halv försvarsbudget. Även mindre förändringar av  
dagens beredskapslager kostar därför mycket och tar 
lång tid. Samtidigt är Sveriges beredskapslager bara en 
av alla de delar som behöver fungera tillsammans, för 
en drivmedelsberedskap med god förmåga att förebygga 
och lindra konsekvenser under en kris eller vid krig. En 
kostnadseffektiv beredskap behöver vara väl genom-
tänkt och klara både dagens och morgondagens behov. 

Den infrastruktur som behövs för drivmedels-
försörjningen måste ges fysiskt utrymme och 
försörjningsflödena måste vara robusta. Driv-

medelsbolag behöver långsiktiga och tydliga regler för  
att kunna planera för kontinuitet 
vid kris. 

Genom att stärka informations-
säkerheten och säkerhetsskydds-
arbetet kan en del angrepp före - 
byggas. Dagens beredskapslager  
behöver anpassas utifrån pågå-
ende energiomställning, aktuella 
marknadsförutsättningar och hot - 
bilder. Förmågan att prioritera 
drivmedel till samhällsviktiga 
verksamheter behöver utvecklas. 
Även förmågan att dämpa för-
brukningen vid bristsituationer 
behöver utvecklas tillsammans 
med våra grannländer. På många 

platser behövs ökad kapacitet att drivmedelsförsörja  
reservkraftverk inom ett större geografiskt område  
under omfattande elavbrott. 

Det finns många komplexa beroenden. Ingen har 
alla förutsättningar själv, och många behöver 
samarbeta för att utveckla vår drivmedelsbered-

skap. Med en samlad och gemensam bild av risker, och 
vilka åtgärder som kommer att behövas, underlättas  
den utveckling som bland annat drivmedelsbolag,  
myndigheter och samhällsviktiga energianvändare 
måste genomföra tillsammans.

Mikael Toll har lång erfarenhet av energisystem
frågor, krisberedskap och civilt försvar, bland annat 
som chef för Energimyndighetens enhet för trygg 
energiförsörjning.

”  Dagens bered  - 
 skapslager    
 behöver anpassas  
 utifrån pågående  
 energiomställning,  
 aktuella marknads- 
 förutsättningar   
 och hotbilder.
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D e flesta av oss inleder dagen på ungefär 
samma sätt. Vi kliver upp ur sängen, för-
bereder vår frukost, tvättar oss och klär 
på oss. En kopp kaffe eller te får fart på 
oss. Kanske ett kokt ägg och en smörgås. 

Radio- eller TV-nyheter. En titt i tidningen. Detta kan 
verka självklart för oss. Allt detta kräver dock jämn och 
säker tillgång till elektricitet. El är förutsättningen för 
att vi ska kunna laga vår frukost och uppdatera oss avse-
ende nyhetsflödet.

Fundera dock över vad det skulle innebära om vi en dag 
står utan elektricitet! Hur länge klarar vi oss då? Utan el,  
inget kaffe. Utan el, ingen varm mat. Utan el, ingen värme. 
Även om de flesta elavbrott är relativt kortvariga, är det 
inte omöjligt att ett avbrott skulle kunna bli långvarigt.

– Att hela Sverige skulle drabbas av ett massivt samtidigt 
elavbrott är inte sannolikt. Det har hittills inte inträffat, 
men det kan ske, säger Royne Malmström, handläggare 
på enheten för trygg energiförsörjning på Energimyndig-
heten. Han berättar att Energimyndigheten har beredskap 
för en rad scenarier men betonar att var och en också 
har ett personligt ansvar.

V ärme, mat och vatten är ett måste för mänsklig 
överlevnad. Några tips för den egna beredskapen 
vid ett längre elavbrott kan vara att förbereda 

ett ”nödrum” där man kan hålla temperaturen genom 
att täta dörrar och fönster med filtar eller tejp. Om du 
sätter upp ett tält i nödrummet får du extra värme. Lägg 
mattor på golvet för extra isolering.

Klä dig med flera olika lager kläder och varmt på fötterna. 
Ett bra sätt att hålla värmen är att sova i sovsäck.

Förvara matvaror utomhus och ha ett lager konserver 
och andra lättvärmda livsmedel hemma.

Använd spritkök eller gasolkök för att laga mat. Grilla på 
din utegrill – dock bara utomhus på grund av risken för 
kolmonoxidförgiftning.

Ha ett lager av stearinljus, värmeljus, tändstickor och 
batterier hemma. Använder du fotogenlykta eller gasol-
lampa kan syrebrist uppstå. Vädra ofta!

Lagra vatten genom att fylla flaskor eller dunkar med 
vatten. Vattenförsörjningen fungerar kort efter ett el-
avbrott, även utan reservkraft.

Det är mycket som är elberoende i vårt samhälle idag; 
värme, belysning inne och ute, el till kyl och frys, el till 
spis, ugn och mikro.

D en som bor högt upp i ett flerfamiljshus ska inte 
räkna med att hissen fungerar.

Tunnelbana, elbussar och spårvagnar kommer 
att stå stilla. SJ köper 100 procent förnybar el, främst 
från vattenkraft, samt en liten andel vindkraft. Vid ett 
massivt elavbrott ska man nog inte räkna med att fjärr- 
och pendeltåg fungerar. Egen bil är kanske inte heller att 
räkna med. De går knappast att tanka utan el och även 
om det skulle gå, ligger de flesta betalningssystem nere. 
Elbilar stannar och går inte att ladda. Detsamma gäller 
elsparkcyklar. Den som kunnat arbeta hemifrån under 

Om vi blir  
utan el

Sverige sträcker sig 1572 kilometer från söder till norr. Det märks 
bland annat på den ojämna fördelningen av elproduktion i landet. 

Mest el produceras i norra Sverige, men eftersom mest el förbrukas i 
den södra halvan av landet står problemen många gånger att finna i 

överföringen av el från producent till användare.

Rolf Arsenius
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pandemin måste kanske fortsätta med det, åtminstone 
fram till dess att datorns batteri tar slut.

Ett elavbrott kan ha flera orsaker. Som privatpersoner 
inser vi inte alltid vad som ligger bakom det vi upplever 
som självklart – att kunna tända en lampa, ladda vår  
mobiltelefon eller att åka tåg. Allt detta är helt avhäng igt  
av en säker och jämn tillgång till el. Dricksvatten, varma 
hus och internet är bara några exempel på vitala om-
råden i vår infrastruktur som är helt beroende av el. 

– En medveten aktör skulle kunna skapa stora problem 
för energiförsörjningen genom en avsiktlig eller oavsikt lig 
attack, säger Tommy Wahlman, handläggare för robusta 
energisystem hos Energimyndigheten.

E nergimyndigheten är den myndighet som ansva-
rar för elberedskapen i landet. Det sker bland 
annat genom elutbildning av andra myndigheter 

och genom att trygga energiförsörjningen och bygga upp 
en elberedskap. Men det personliga ansvaret avseende 
den egna beredskapen för den händelse att strömmen 
skulle falla bort, är något att ha i åtanke.

Sverige sträcker sig 1 572 kilometer från söder till norr. 
Det märks bland annat på den ojämna fördelningen av 
elproduktion i landet. Mest el produceras i norra Sverige 
men eftersom mest el förbrukas i den södra halvan av 
landet står problemen många gånger att finna i över-
föringen av el från producent till användare. Trots cirka  
17 000 kilometer kraftledningar, drygt 200 transfor - 
mator- och kopplingsstationer, samt utlandsförbindelser  
med både växel- och likström, är balansen mellan till-

gång på producerad el och efterfrågan på denna inte 
alltid lätt att hålla. Enkelt uttryckt kan man säga att när 
mycket el produceras blir det ett överskott som kan  
exporteras. 

Svante Axelsson är nationell samordnare för regeringens 
initiativ Fossilfritt Sverige och han säger i en intervju 
i Sveriges Radio att han inte är orolig för mängden el 
i framtiden. Elen finns – problemet är nätkapaciteten. 
Idag tar det närmare 15 år att bygga en ny stamledning 
och de långa ledtiderna är ett stort problem. 

– Tillståndsprocesserna måste ses över och kortas, säger 
Royne Malmström på Energimyndigheten.

Rolf Arsenius är frilansskribent.

AKTUELLA LÄNKAR:

Energimyndigheten: www.energimyndigheten.se

Svenska kraftnät: www.svk.se

Din säkerhet: www.dinsakerhet.se

Krisinformation: www.krisinformation.se

Om krisen eller kriget kommer: om-krisen- 
eller-kriget-kommer_a5_uppslag_msb1186.pdf  
(dinsakerhet.se)

Observera att dessa sidor bör studeras innan problem 
uppstår. Vid ett långvarigt strömavbrott kan det vara 
för sent.

Cirka 17 000 km kraftledningar förser Sverige med elektricitet. Foto: Tomas Ärlemo. / Svante Axelsson är nationell  
samordnare på Fossilfritt Sverige. Foto: Fredrik Hjerling.
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Den civila sjukvårdens struktur i fredstid, 
dess kompetens och organisation, utgör 
grunden för både den civila sjukvården och 
totalförsvarets sjukvård i krig. Sveriges 
behov av att utveckla, anpassa och för-

bereda civil sjukvård för att möta behoven i en krigssitua-
tion tydliggörs i regeringens proposition, Totalförsvaret 
20212025. En fungerande akutsjukvård med en adekvat 
omställningsförmåga att kunna möta förändrade och 
ökade behov vid kris, katastrof eller krig är en nödvändig 
komponent i ett svenskt totalförsvar. Omställnings-
förmågan är sjukvårdens viktigaste bidrag till kris- och 
krigsberedskap, men det är en förmåga som vården  
behöver upprätthålla, utveckla och ständigt träna. 

Sjukvårdens komplexitet har till stor del sin grund i 
blandningen mellan akut och planerad sjukvård. Behovet 

Sjukvården i ett 
stärkt totalförsvar
Sjukvårdens komplexitet har till stor del sin grund i blandningen mellan 

akut och planerad sjukvård. Behovet av akut sjukvård kommer plötsligt och 
oväntat, är symptomdrivet och ofta, åtminstone initialt, utan känd orsak. 

Tillgång till akut sjukvård fordras omgående, hela tiden och överallt,  
oavsett om medborgaren för tillfället behöver den eller ej (medborgarnytta). 
Exempel är akut hjärtinfarkt eller akut skada (trauma) vid en trafikolycka.

Lovisa Strömmer

av akut sjukvård kommer plötsligt och oväntat, är  
symptomdrivet och ofta, åtminstone initialt, utan känd 
orsak. Tillgång till akut sjukvård fordras omgående, hela 
tiden och överallt, oavsett om medborgaren för tillfället 
behöver den eller ej (medborgarnytta). Exempel är akut 
hjärtinfarkt eller akut skada (trauma) vid en trafikolycka.

P lanerad vård utgår oftast från en redan bestämd 
orsak (diagnos) som är känd och därför möjlig 
att planera, prioritera och vid behov köställa.  

Alternativt har den en imperativ orsak som, dock 
fortfarande planerat, fodrar snar åtgärd. Tillgång till  
planerad vård av hög kvalitet måste vara nåbar för  
patienter med en diagnos inom en rimlig tid (patient-
nytta). Exempel är cancersjukdomar eller tillstånd som 
kräver högspecialiserad vård. Utveckling av högspeciali-
serad vård har under de senaste 10-20 åren lagt grunden 

Akutsjukvården är en mycket betydelsefull kompetens för ett trovärdigt och välfungerande totalförsvar.  
Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock.
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till en ökad regionalisering och nivåstrukturering, d v s  
att vissa komplexa behandlingar bara utförs på vissa 
sjukhus inom regionen eller i Sverige.

Akutsjukhuset utgör strukturen inom vilken akut sjuk-
vård bedrivs. Alltfler akutsjukhus har idag förlorat sina 
akuta funktioner eller lagts ned. På 50 år har antalet 
akutsjukhus mer än halverats, från 115 år 1970 till 49 
akutsjukhus idag. Akutsjukhusen påverkas i en negativ 
spiral där regional nivåstrukturering  
riskerar att leda till rekryterings-
problem, svårigheter vid verksam-
hetsutveckling och sämre förut-
sättningar för utbildning. Men ett  
starkt civilt försvar kräver funge-
rande akutsjukhus – utan akut-
sjukhus finns ingen struktur eller 
kompetens för akutsjukvård samt 
akut-och traumakirurgi. Att fler 
akutsjukshus läggs ned medför en 
påtaglig risk för negativa effekter 
på totalförsvaret.

A kutkompetens, och framför allt akutkirurgisk  
kompetens, innebär, förutom medicinsk  
kompetens, förmåga till beslutsfattande, team-

arbete och triage (sortera och prioritera). Trauma-
omhändertagandet är tidskritiskt och är sjukvårds - 
systemets mest komplexa verksamhet samt en 
avgörande funktion i en krigssituation. Idag saknas 
ordinarie kompetens på många akutsjukhus i landet, 
vilket avspeglats i dubbleringen av kostnader för hyr-
läkare och annan personal under de sista 10 åren. 

Curt Franksson var föregångare inom kirurgin 
i Sverige och ett av hans viktigaste citat i detta  
sammanhang är ”Vi måste bestämma nu – så kan vi 
ändra sen”. Citatet beskriver essensen av akutkirurgisk 
kompetens; beslutsförmåga och omprioritering, vilket 
utgör grunden för en god omställningsförmåga.

S jukvården visade på en hög grad av omställ nings - 
förmåga under pandemin, bl a inom intensiv - 
vården med kraftigt ökat antal vårdplatser. Detta  

var möjligt genom att resurser omfördelades från  
operationssalar till intensivvården. I en krigssituation 
behövs både operationssalar och intensivvårdsresurser  
för många skadade, vilket adresseras i regeringens 
proposition med förslag på att öka antalet intensivvårds-
platser i fredstid. 

Regionerna måste fastställa behovet av akutsjukvård 
i ett regionalt sjukvårdssystem. Mycket kraft har lagts 

på att försöka bevara akutsjukhusen som de är, medan 
mindre kraft ägnats åt att utveckla sjukvårdssystemet 
inom och mellan regioner. Det finns ingen allmängiltig 
lösning och lösningarna kan se mycket olika ut, då våra 
regioner är mycket olika avseende behov, geografi och 
tillgängliga akutsjukhus. 

Samarbeten mellan regioner måste prioriteras. Idag är 
cancervården organiserad i samverkansregioner. Region - 

indelning behöver dock utgå från  
sjukvårdens behov, vilket är mer  
komplext än befolk ningsmängd och  
handlar om skatte underlag, kom - 
mu nikation, etablerade utbild nings-  
och forsknings samarbeten, vård - 
kedjor samt digital utveckling. En 
större region innebär alltid en ökad 
risk för färre sjukhus, något som 
måste balan seras mot transport-
förmågan.

Statens ansvar är att sätta ramar 
och prioritera. Ett förstatligande  

av sjukvård är inte det enkla svaret då regionerna, och 
inte de statliga verken och myndigheterna, har den  
operativa kompetensen att driva sjukvård.

Sjukvården och Försvarsmakten måste samarbeta mer 
i fredstid om det ska fungera i krigstid. Försvarsmakten 
har en lång tradition av övning – att öva för det som 
sannolikt inte händer. Vi i sjukvården har inte den tradi-
tionen, däremot tränar vi skarpt läge, med det som alltid 
händer. Därför kan ett samarbete mellan sjukvård och 
försvarsmakten vara fruktbart. Ett konkret förslag är att, i  
enlighet med regeringens proposition, samordna trauma-
utbildning i Sverige. En nationell traumautbildning är 
nödvändig för att ett stärkt totalförsvar.

I en ny statlig utredning, Struktur för ökad motstånds
kraft (SOU 2021:25) föreslås att landet delas in i större 
geografiska områden motsvarande samverkansregio-
nerna för civil ledning och samordning med militära  
regioner. Detta kan förtydliga lednings- och ansvars-
förhållanden och bidra till att öka civil-militärt sam-
arbete inom sjukvården i fredstid.

I syfte att stärka totalförsvaret måste omställnings-
förmågan, kapaciteten och kompetensen inom akut 
sjukvård upprätthållas och utvecklas. Om vi inte har 

denna förmåga i fred kommer vi inte att ha det i krig.

Lovisa Strömmer är docent samt överläkare vid 
kirurgkliniken, Capio S:t Görans Sjukhus.

”  Omställnings -  
 förmågan är   
 sjukvårdens 
 viktigaste bidrag  
 till kris- och  
 krigsberedskap.
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Under första och andra världskriget var 
det brist på livsmedel i Sverige, vilket 
ledde till en ransonering av bland annat 
smör, bröd, kaffe, mjöl och potatis. Det 
är alltså cirka 80 år sedan Sverige senast, 

på allvar, prövade sin dåvarande livsmedelsberedskap. 

Under efterkrigstiden fram till sekelskiftet syftade den 
förda politiken till att denna prövning inte skulle upp-
repas. Sverige skulle klara att mätta sin befolkning under 
en period av två till tre år. Planeringen och förbered-
elserna för att klara detta har över tid justerats utifrån 
förändrade förutsättningar. Inom livsmedelskedjan har 
vi bland annat sett en strukturomvandling och speciali-
sering samt ett ökat importberoende. Efter kalla kriget 
samt Sveriges inträde i EU 1995 avvecklades livsmedels-
beredskapen i sin dåvarande form. Hotet mot Sverige 
bedömdes som lägre och EU:s öppna marknad ansågs 
nu utgöra en del av den svenska beredskapen.

M ellan år 2002 och 2010 fanns det ingen statlig 
myndighet med ansvar för Sveriges dricks-
vatten- eller livsmedelsförsörjning. I syfte 

att stärka krisberedskapen gav regeringen 2010 Livs-
medelsverket ett nationellt samordningsuppdrag för 

Försörjningen inom 
livsmedelsområdet

Att trygga försörjningen av säkert dricksvatten och säker mat under kriser 
och ytterst krig är inte bara avgörande för människors överlevnad i stort 

utan också för att det övriga totalförsvaret ska fungera. Försörjnings
förmågan har därmed en självklar plats i varje lands säkerhetsstrategi.

Mats Johansson

dricksvattenfrågor, bland annat kopplat till kris- och 
beredskapsplanering avseende dricksvattenförsörjningen.  
Livsmedelsverket skulle också samordna kris- och bered-
skapsplaneringen för livsmedelsförsörjningen i leden 
efter primärproduktionen. 

Omvärldsläget har sedan dess försämrats och osäker-
heten i Sveriges närområde ökat. I december 2015 
beslutade regeringen att planeringen för höjd bered-
skap skulle återupptas. Sedan dess har beredskaps-
arbetet successivt byggts upp och utvecklats. Från 2018 
har Livsmedelsverket fått riktade medel för att arbeta 
med civilt försvar, vilket har möjliggjort ett bredare  
arbete i högre takt. Metoder, system och strukturer för 
att kunna genomföra totalförsvarsplanering har stärkts 
och kunskapshöjande insatser har genomförts. 

I mars 2020 överlämnade Livsmedelsverket, Jord-
bruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt 
rapporten Livskraft – mätt och frisk, till regeringen. 

I Livskraft föreslog myndigheterna att i beredskaps-
sammanhang använda begreppet försörjningsförmåga 
för att beskriva livsmedelssystemets förmåga att förse 
befolkningen med mat och dricksvatten. Försörjnings-
förmåga åstadkoms genom att upprätthålla de viktigaste 
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Ett inhemskt jordbruk är ett 
avgörande fundament för 
landets livsmedelsförsörjning. 
Foto: Tomas Anunziata / Pexels. 
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samhällsfunktionerna inom dricksvattens- och livs-
medelskedjan. Den är beroende av tillgång till bland  
annat transporter, tjänster och insatsvaror för att kunna 
leverera livsmedel från jord till bord. För att uppnå detta  
krävs ett statligt åtagande, men det kommer också 
att krävas insatser från kommuner, regioner och den  
privata näringen. Myndigheterna konstaterade också 
att Sverige idag skulle ha svårt att försörja befolkningen  
med säker mat och säkert vatten vid höjd beredskap  
eller krig.

Strax efter att rapporten lämnats till regeringen aktu-
aliserades frågan om livsmedelsförsörjning i samband 
med utbrottet av covid-19. En kraftig inköpsökning av  
vissa varor medförde att distributionen inledningsvis  
inte kunde möta behovet. Det fanns mat, men den hann 
i vissa fall inte nå butikerna i tillräcklig takt. Under 
hösten har samma fenomen kunnat ses i Storbritannien, 
där ökad efterfrågan, här i kombination med brist på 
chaufförer och lagerarbetare, medfört tomma hyllor 
i matbutiker samt nedstängda bensinstationer. Detta  
är exempel på hur beroende livs-
medelskedjan är av att andra  
sektorer och tjänster fungerar.

F ör att ytterligare stärka  
arbetet med civilt försvar, 
livsmedel och dricksvatten  

fick Livsmedelsverket, Jordbruks-
verket och Statens veterinärmedi-
cinska anstalt ett antal nya uppdrag 
och uppgifter i regleringsbreven för 
2021. I huvudsak kan tre områden 
identifieras: uppbyggnad av livs-
medelsberedskapen, åtgärder vid 
en bristsituation i livsmedelskedjan och åtgärder som 
stärker dricksvattenförsörjning under höjd beredskap. 
I två rapporter har myndigheterna beskrivit hur detta 
arbete kan konkretiseras.

Kunskapen om en modern livsmedelsberedskap,  
anpassad för dagens och framtida behov, förutsättningar  
och hotbild, behöver öka. Flertalet av de uppdrag och 
uppgifter som myndigheterna har fått är därför av  
utredande karaktär.

D en livsmedelsberedskap som nu ska byggas  
syftar till att livsmedels- och dricksvatten-
försörjningen ska tryggas för hela befolkningen 

inför en säkerhetspolitisk kris under minst tre månader. 
Riksdagen har fastlagt ett antal planeringsförutsätt-
ningar för detta arbete. En av dem är att logistikflödena 
med omvärlden är begränsade, men inte helt avbrutna. 

Viktiga samhällsfunktioner, som exempelvis elförsörj-
ning och transporter, kommer att vara kraftigt störda. 

Dessa planeringsförutsättningar påverkar i olika grad 
försörjningsförmågan och behöver därför hanteras i det 
kommande arbetet. Försörjningsförmågan av livsmedel 
omfattar hela kedjan från jord till bord och är beroende 
av att den inhemska jordbruks- och livsmedelsproduk-
tionen fungerar samt att flödet av varor i livsmedels-
kedjan kan fortsätta utan avbrott. Därmed behöver 
bland annat tillgång till transporter, tjänster och insats-
varor säkras.

R egeringen bereder nu remissvaren på utred-
ningen Struktur för ökad motståndskraft  
(SOU 2021:25), i vilken det bland annat före-

slås att beredskapssektorer inrättas, och att en av dem 
ska vara livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Livs-
medelsverket har i sitt svar tillstyrkt detta och ser också 
positivt på att vara ansvarig sektorsmyndighet. 

Dialog med i första hand Jordbruksverket och Statens 
veterinärmedicinska anstalt pågår 
redan nu för att se hur vi tillsam-
mans kan organisera och lägga 
upp arbetet inom en sådan bered-
skapssektor. Kontakter har också 
tagits med andra föreslagna sektors-
myndigheter.

Regeringen har nu tillsatt en utred-
ning om nationell samordning 
av försörjningsberedskapen, där 
frågor om livsmedels- och dricks-
vattenförsörjning är en viktig del. 
Livsmedelsverket välkomnar ini-

tiativet och ser fram emot att bidra till utredningen.

I arbetet med att stärka livsmedelsberedskapen ser 
Livsmedelsverket att det kommer att behövas ett 
ökat samarbete med näringslivet samt med centrala 

myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser. Vi  
kommer att ytterligare närma oss företag och bransch-
organisationer för att se hur vi gemensamt kan arbeta  
för en ökad livsmedelsberedskap. Det här arbetet  
kommer att pågå under lång tid framöver. Tillsammans 
säkrar vi steg för steg för att alla ska ha tillgång till mat 
och dricksvatten även i kris och krig. 

Rapporterna som nämns kan läsas på  
livsmedels verket.se/civiltforsvar

Mats Johansson är chef för avdelningen för kris
beredskap och civilt försvar vid Livsmedelsverket.

”  Försörjnings- 
 förmågan av   
 livsmedel  
 omfattar hela   
 kedjan från jord  
 till bord.
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TEMA: Svensk försörjningsförmåga

Covid-19 ställde oss alla inför nya utma-
ningar och vår beredskap att hantera  
pandemin och dess konsekvenser prövades. 
Sjukvården belastades hårt och olika verk-
samheter i samhället begränsades i ett 

försök att hejda smittspridningen. Ryktesspridning och 
informationspåverkan skapade osäkerhet bland allmän-
heten och riskerade att påverka tilliten till samhällets 
åtgärder. En faktisk resursbrist inom vissa områden 
fick konsekvenser då till exempel beredskapslager inte 
fanns. Ryktesspridningen och oron för resursbrist med-
förde dessutom att privatpersoner började lagra vissa 
artiklar. 

Sårbarheterna visades på olika sätt under 2021. Ett 
amerikanskt företag drabbades av en it-attack, som 
bland annat orsakade kassahaveriet för Coop i Sverige. 
Coop tvingades stänga butiker, då varken självbetalnings-
kassor eller bemannade kassor fungerade. Händelser i 
fred som skulle kunna utnyttjas för andra syften. 

I delar av västra Tyskland resulterade ett kraftigt regn 
under sommaren i omfattande översvämningar. De 
fick hus att kollapsa och vattenmassor svepte med sig 

bilar och vägar samtidigt som de hotade stora dammar. 
Översvämningarna har beskrivits som de värsta under 

Samhällets  
förmåga att möta 

olika former av hot
Vi lever i ett välutvecklat samhälle, som ger oss många möjligheter. 
Samtidigt som utvecklingen har skapat många förutsättningar för 

dagens moderna samhälle har sårbarheterna ökat, vilket vi har 
kunnat se under åren. 

Ulrica Gradin

det senaste seklet med både döda och skadade människor. 
Klimatförändringar och sårbara samhällen ställer krav 
på förebyggande åtgärder i samhällsplaneringen, men  
också beredskapsinsatser om något inträffar. Även  
Sverige drabbades av kraftiga skyfall med omfattande 
översvämningar i Gävleborg. 

D en senaste tidens händelser visar tydligt på ett 
behov att fortsatt utveckla samhällets förmåga 
att möta och hantera olika allvarliga händelser. 

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge ökar också behovet  
av att kunna handskas med hot där flera olika maktmedel  
skulle kunna användas enskilt eller i kombination mot  
Sverige. För att hantera detta behöver vi bli bättre  
rustade och besitta en flexibel förmåga att kunna möta  
olika extrema situationer i fredstid samt vid höjd bered - 
skap och krig. Detta är inget nytt utan något som vi har  
konstaterat efter varje inträffad händelse i Sverige och i  
omvärlden. Förmågan till krishantering har också utveck  - 
lats, men det behövs mer och vi får inte tappa tempot.  
Covid-19 har inneburit att arbetet med att bygga upp  
det civila försvaret till viss del har stannat av, men vi  
har erfarenheter från hanteringen av pandemin som vi 
kan och bör ta med oss i det fortsatta arbetet. Nu behöver  
ytterligare åtgärder och ekonomiska resurser tillföras. 



TEMA: Svensk försörjningsförmåga
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Uppgiften att skapa förmåga och ha beredskap att han-
tera kriser och ytterst ett krig måste få kosta och det måste 
också finnas en balans i resurssättning mellan de militära 
och civila områdena, inte minst då Försvarsmakten vid 
höjd beredskap är beroende av stöd från det civila sam - 
hället. Myndigheter och kommuner  
behöver kunna avsätta personal för  
plane ringsarbete, kunna köpa in  
materiel och utrust ning och hitta  
sam verk ans former med närings livet. 

Sårbarheter i vårt samhälle kan 
utnyttjas och agerande i en gråzon 
mellan fred och väpnad konflikt 
måste kunna hanteras av sam-
hällets beredskap i fredstid. Som 
utredningen Struktur för ökad mot  
ståndskraft konstaterar, behövs en 
ökad förmåga och planering för att 
kunna bemästra den breddade hot-
bilden från främmande makt. Civila  
aktörer behöver därför arbeta och 
genomföra åtgärder utifrån en  
helhetssyn som omfattar hela hotskalan, det vill säga 
kriser, höjd beredskap och krig och då i en tydlig  
sammanhållen planeringsprocess, som också är väl 
samordnad med Försvarsmaktens försvars planering. 

A nsvarsprincipen innebär att strukturer och 
ansvarsförhållanden som gäller i fred så långt 
möjligt ska upprätthållas vid kris och under höjd 

beredskap och då ytterst krig. Det som är väl inarbetat  
och sker i samverkan i vardagen, bygger beredskap och 
ger de bästa förutsättningarna att också fungera under  
ansträngda förhållanden och ytterst krig. Det finns behov  
av kunskap både om eget och andras ansvar. Det är en  
förutsättning för den samverkan och ledning som behövs  
då en samhällsstörning eller krig får tvärsektoriella konse - 
kvenser och därmed ska hanteras av flera aktörer gemen - 
samt. Flera områden är ömsesidigt beroende av varandra  
och behovet av informations utbyte mellan de aktörer  
som ansvarar för dessa områden är stort. Samarbetet  
mellan sektorsmyndigheter och geografiskt områdes - 
ansvariga aktörer (kommuner och länsstyrelser) bör  
fungera såväl avseende planering inför som under 
hantering av samhällsstörningar liksom också i hela 
hotskalan. Därmed bör planeringsarbetet också kunna 

säkerställa att civila aktörer inte begränsar arbetet till 
det enskilda ansvarsområdet eller sektorn och att det 
finns ett fungerande informationsflöde mellan nationell, 
regional och lokal nivå för att säkerställa ett genom-
förande och agerande på alla nivåer. 

Behov finns också att kunna dela information på ett 
säkert sätt för att utifrån en gemensam lägesbild kunna 
inrikta och fatta nödvändiga beslut som prioritering av 
resurser, materiel och personal. Betydelsen av läges-
bilder har visat sig under pandemin där bland annat 

länsstyrelserna veckovis har sam-
manställt lägesbilder utifrån under-
lag från kommuner med flera.  
Innehållet i dessa lägesbilder har i  
huvudsak varit öppen information, 
men det finns ett tydligt behov att 
också kunna utbyta sekretess belagd 
information för planering och inrikt - 
ningsbeslut. Det är också av vikt 
att korrekt och tydlig information 
kan ges till allmänheten. Aktörer 
som hanterar en händelse behöver 
då vara samordnade i sin kommu-
nikation för att minska risken för 
tolkningar och ryktesspridning. 
Det behövs också en förmåga att 
kunna möta desinformation som 

lätt kan spridas i ett samhälle och medföra att krisen 
förvärras. 

E tt fungerande samhälle bygger på att vissa funk-
tioner kan upprätthållas så som till exempel  
energi- och livsmedelsförsörjning samt trans-

porter. Att hitta former för att inkludera näringslivet för 
att trygga försörjningen är en av utmaningarna vid upp-
byggandet av civilt försvar. Att näringslivet på olika sätt vill 
kunna bidra har visat sig bland annat under pandemin, 
då företag ställde om produktionen utifrån samhällets 
behov. Det behövs dock tydliga former och förutsättningar  
för näringslivet att kunna bidra. Försörjningsfrågor  
utgör en viktig del i den samlade planeringen. Den  
kommunaltekniska försörjningen med vatten och avlopp 
med mera är viktiga delar i detta. 

Utmaningarna är flera när vi nu fortsätter att utveckla 
vår förmåga att hantera kriser och höjd beredskap men 
det finns en grund och möjligheter att skapa en god  
beredskap. Det fortsatta arbetet kräver dock resurser, 
vilja och uthållighet. 

Ulrica Gradin är länsråd vid länsstyrelsen  
i Västmanland.

”  Behov finns  
 att  fortsatt  
 utveckla sam-  
 hällets förmåga  
 att möta och   
 hantera olika   
 allvarliga    
 händelser.

Försörjningsfrågorna är komplexa och innehåller bl a 
omfattande planering, samverkan och behov av övningar. 
Foto: Sundinfoto / Shutterstock, falco / Pixabay, Mulevich / 
Shutterstock, jplenio / Pixabay.



Norsk  
ombalansering?
Kärnan i debatten kretsar kring den ökande stormakts
rivaliteten, som gör en liten stats balansgång mellan två 
stormakter svårare att upprätthålla. En central tvistefråga 
ligger i bedömningen av ryska intentioner: känner sig 
Moskva faktiskt hotat av ökad amerikansk närvaro, eller  
är det ett spel för gallerierna för att få friare händer i om  
rådet? skriver Jacob Gustafsson och Zigne Edström.

Foto: Stortinget / flickr. 
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Norsk säkerhetspolitik är under  
förändring. I långtidsplanen för 
landets försvar från 2020 beskrivs 
ett försämrat säkerhetspolitiskt läge 
orsakat av USA:s och Rysslands 
alltmer framträdande strategiska 
intressen och en ökad stormakts-
rivalitet i norska närområden.  
Situationen ställer särskilda krav 
på en trovärdig avskräckning med 
grund i Nato och en nära relation 
till USA, men planen poängterar 
också vikten av goda relationer med 
Ryssland. Den norsk-amerikanska 
relationen har länge formats av 
balansgången mellan att knyta sig 
nära Norges främsta försvarsgarant 
och att upprätthålla låg spänning 
gentemot Ryssland. I april 2021 
utmanades dock balansgången av 
att den dåvarande Høyre-ledda 
Solberg-regeringen undertecknade 
ett tilläggsavtal som ger USA ökad 
tillgång till norska flyg- och marin-
baser. Avtalet stöddes av de största 
oppositionspartierna men mötte 
också kritik. Efter höstens val, som 
har lett till ett nytt parlamentariskt 
läge och en ny minoritetsregering 
bestående av Arbeiderpartiet (AP) 
och Senterpartiet (SP), aktualiseras 
Norges traditionella avvägnings-
politik och frågan om USA:s roll för 
norskt försvar.

AVTALET OCH NORSK TRADITION

Avtalet reglerar praktiska, juridiska 
och finansiella aspekter av ameri-
kansk närvaro i Norge och utgör 
ett led i en amerikansk strävan att 
genom ensade regelverk förenkla 
förflyttningar mellan europeiska  
allierade. Liknande avtal har slutits 
med de baltiska staterna och Polen. 
Sammantaget ges USA utvidgade 
rättigheter på norskt territorium. 
Utöver undantag från viss arbets- 
och straffrätt får USA garanterad 
tillgång till särskilda områden 
inom tre norska flygbaser (Rygge, 

Sola och Evenes) och en marinbas 
(Ramsund). På dessa områden kan  
USA exempelvis uppföra infra-
struktur, lagra materiel och utföra 
underhåll, men de kan också 
användas vid övningar och bered-
skapsoperationer. I norska media 
har hävdats att amerikaner kan 
uppträda i Norge som om de befann  
sig i USA, medan den dåvarande 
regeringen hänvisade till att avtalet 
förbinder USA att respektera  
norsk lag och suveränitet. I överens-
kommelsen betonas att norska  
bas- och kärnvapenbegränsningar 
inte förändras.

• begränsningar för allierad  
verksamhet i Nordnorge.

Begränsningarna syftade även till 
att upprätthålla norsk kontroll 
över allierad verksamhet i landet 
och att säkra inhemsk uppslutning 
kring säkerhetspolitiken.1 I stort 
ligger dessa restriktioner fast, men 
uppluckringar har gjorts sedan 
kalla krigets slut – de är trots allt 
självpåtagna, och därmed justerbara. 
De fredstida begränsningarna gör 
förmågan att i kris eller krig snabbt 
ta emot allierade förstärkningar 
särskilt viktig, och den amerikanska  
marinkåren har sedan 1981 
förhandslagrat materiel i Norge i 
syfte att åstadkomma detta.

ÖKAD DEBATT OM USA:S ROLL

Avtalet gav upphov till en ny runda 
inhemsk debatt med politiker, 
försvarsanställda och experter på 
båda sidor. Kritiker ser avtalet som 
en fortsättning på trenden mot 
avskräckning och ett urholkande av 
de självpåtagna begränsningarna. 
Debatten har sedan 2016 rört ökad 
rotationsbaserad närvaro av USA:s 
marinkår, amerikanska havsöver-
vakningsplan och bombflyg som 
temporärt baserats på norska baser, 
samt gemensamma marinövningar  
närmare Ryssland än tidigare. 
Behovet av allierad närvaro har 
ökat, men kritiker hävdar att åt-
gärderna ökar risken att fångas i en 
stormaktskonflikt. På samma tema 
anses avtalet undergräva norsk 
suveränitet och kontroll över vad 
som sker på norskt territorium – 
kommer norska och amerikanska 
mål alltid att vara förenliga, och 
hur kontrolleras detta i en hastigt 
eskalerande kris? 

Det finns olika uppfattningar om 
vad som föranlett åtgärderna. Dels 
anförs att en ovilja att kraftigt höja 
försvarsutgifterna har drivit på en 
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”
Norge kan  
inte ensamt  
avskräcka eller 
försvara sig  
mot grannen.

1 Norges relation till allierade präglas av en parallell balansgång mellan avskärmning och integration. 

Vilka är dessa begränsningar? 
Norsk säkerhetspolitik har sedan 
andra världskrigets slut kretsat kring  
vad Johan Jørgen Holst 1966 döpte  
till en balansgång mellan avskräck-
ning och förtroendeskapande i 
relationen till stormakten i öst. 
Slut satsen att Norge inte ensamt 
kan avskräcka eller försvara sig 
mot grannen medförde ett behov 
av såväl Natomedlemskap som  
en nära relation till USA. För att  
parallellt undvika att uppfattas  
som hotfulla infördes gradvis 
självpåtagna begränsningar för 
fredstida allierad verksamhet i 
Norge, bland annat

• förbud för utländska trupper att  
vara permanent baserade i Norge,

• förbud mot kärnvapen på norsk 
mark och på fartyg som anlöper 
norska hamnar samt



”outsourcing” av försvaret till USA, 
dels att en osäkerhet kring Natos 
effektivitet har gjort de bilaterala 
banden viktigare, samt att USA:s 
ökande uppmärksamhet mot Kina 
har skapat incitament att knyta 
landet närmare.

Solberg-regeringen menade istället  
att fördjupat samarbete ligger i  
linje med tidigare begränsningar  
och är nödvändigt för att förstärk-
ningar ska kunna anlända i kris 
eller krig – detta måste övas och 
förberedas i fredstid. Avtalet är en 
naturlig reaktion på ett kraftigt  
försämrat säkerhetsläge och behövs  
för att den amerikanska kongressen  
ska bevilja medel till nödvändig 
infrastruktur och överlag för att 
bädda för smidigare samverkan. På 
samma tema har försvarsexperter 
påpekat att begränsningarna aldrig 
varit statiska, och bör anpassas 
utifrån en föränderlig omvärld. 

De anser att kritikers dogmatiska 
tolkning av balansgången inte är 
realistisk. När rysk upprustning 
och aktivitet i norska närområden 
ökar behöver begränsningarna att 
justeras. 

BALANSGÅNG I HÅRDARE VIND

Kärnan i debatten kretsar kring 
den ökande stormaktsrivaliteten, 
som gör en liten stats balansgång 
mellan två stormakter svårare att 
upprätthålla. En central tvistefråga 
ligger i bedömningen av ryska 
intentioner: känner sig Moskva 
faktiskt hotat av ökad amerikansk 
närvaro, eller är det ett spel för 
gallerierna för att få friare händer i 
området? På samma sätt är Norges 
möjligheter att påverka USA:s upp-
trädande i närområdet en skiljelinje.  
Avtalets kritiker tillmäter norska 
vägval större möjlighet att bidra 
till lägre spänningar, medan dess 
förespråkare i högre grad menar att 

stormakterna agerar utifrån egna 
strategiska intressen, som är svåra 
att påverka. 

Avtalet, och därav följande lagänd-
ringar, måste godkännas av 
Stortinget och är för närvarande 
på remiss. Den avgörande omröst-
ningen kommer att äga rum efter  
ett val som har inneburit regerings-
skifte och en ny parlamentarisk 
sammansättning. Norsk säkerhets-
politik kännetecknas i regel av 
breda överenskommelser och sam-
förstånd. Även den nya regeringen 
står bakom avtalet, vilket borgar för 
dess godkännande. Däremot ställer 
sig de i valet framgångsrika vänster - 
partierna Socialistisk Venstre (SV) 
och Rødt starkt emot det. Säkerhets-
politiska motsätt ningar kan således 
vara en delorsak till att AP och SP 
bildade minoritets regering, medan 
SV gick i opposition. En betydande 
majoritet i Stortinget är alltså för 
ett djupgående norsk-amerikanskt 
försvarssamarbete, men parlamen-
tariska splittringar gällande såväl 
landets historiska balansgång som 
USA:s roll för norskt försvar kan 
synliggöras framöver.

Jakob Gustafsson arbetar vid 
Totalförsvarets forskningsinstitut. 

Zigne Edström praktiserar under  
höstterminen 2021 på Total
försvarets forskningsinstitut.

Förstärkningar från främst USA är  
en hörnpelare i norsk strategi. Bilden  
visar hangarfartyget Harry S Truman.  
Foto: US Navy photo by Hunter Day.

• Jakob Gustafsson, Eva Hagström Frisell, Robert Dalsjö och Anna 
Matheijs – Transatlantiska tvivel: Söker våra grannländer efter en 
Plan B? FOI, 2021 (kommande).

• Ida Maria Oma – Avskrekking og beroligelse – den «doble strategi» 
som kom inn fra kulden, IFS Insights, 2021. 

FÖR VIDARE LÄSNING
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2015 års försvarsbeslut bröt den 
sedan länge förhärskande nedåt-
gående trenden för svenskt försvar.  
Tiden efter kalla krigets slut 
präglades av omfattande förbands-
nedläggningar (såväl regementen 
och flottiljer som en stor mängd 
krigsförband). Serien av försvars-
beslut mellan 1996 och 2004 ledde 
inte bara till nämnda omfattande 
nedmontering av militär förmåga 
utan även till att förutsättningarna 
för en strukturerad förmågeutveck-
ling skakades i sina grundvalar. 

2020 års försvarsbeslut innebär en 
omfattande satsning på det mili-
tära försvaret om än från en låg 
nivå. Den försvarspolitiska beställ-
ningen mot 2025 med inriktning 
mot 2030 är tydlig. Den styrs inte 
heller enbart av resurstilldelning 
utan också med krav på operativ 
förmåga. Slutsatsen avseende förut - 
sättningarna för att effektivt kunna 
bygga svensk militär förmåga 
blir följaktligen att historien gett 
Försvarsmakten en rejäl utmaning 
att både kunna växa och att, givet 

omvärldsutvecklingen, samtidigt 
vidmakthålla och utveckla operativ 
förmåga. 

TRENDEN BRUTEN

Då Förvarsmakten 2015 grep sig 
an uppgiften att bryta avvecklingen 
och istället börja återta förmåga, 
mottogs budskapet förstås mycket  
positivt inom myndigheten. Glädjen 
över att den nedåtgående trenden 
äntligen var bruten innebar bland 
annat att de samlade effekterna av 
den ”strategiska timeouten” inte 

Möjligheter 
och utmaningar 
i byggandet av 
svensk militär 
förmåga
För att förstå den pågående utvecklingen är det viktigt 
att inse att Försvarsbeslutet 2020 inte fullt ut omhänder
tog ÖB:s råd, vilket innebär att tidigare principiella 
obalanser inte i alla avseenden kommer att kunna arbetas 
bort. Förmåge och kapacitetsbrister måste därför  
hanteras med en kontinuerligt utvecklad operationskonst 
och samarbete inom totalförsvarsfamiljen och med 
näringslivet, skriver Michael Claesson.
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frihet, samt till att höja tröskeln för  
någon att överväga ett väpnat 
angrepp.

MÅNGA UTMANINGAR

Försvarsmakten och de stödjande 
myndigheterna inom försvars-
familjen (till exempel Försvarets 
materielverk, FMV) är när det 
gäller resurser, och därmed 
förutsättningar för att kunna  
bidra till ökad militär förmåga, att 
betrakta som kommunicerande 
kärl. De stödjande myndigheterna 
har under lång tid tvingats att  
minska sina personalresurser och  
att avveckla infrastruktur. Graden 
av samsyn och viljan att leverera 
resultat förenar dem, men Försvars-
maktens önskade tillväxt är en 
funktion av övriga myndigheters 
förmåga att stödja ifråga om  
infra struktursatsningar för  
nyetableringar av förband, försvars - 
forskning, utbildning av personal 
på alla nivåer samt utökad materiel-
produktion. Om man vill studera 
förutsättningarna för att bygga 
militär förmåga är det viktigt att 
betrakta samtliga försvarsmyndig-
heter ur ett helhetsperspektiv. 
Även om alla kompetenser är 
mycket viktiga för en fungerande 
försvarsmakt, är det nödvändigt 
att inse att militär kompetens för 
närvarande är en gränssättande 
faktor. Att utbilda och utveckla 
kompetenta fartygschefer, piloter 
och stridsledare samt kompani- 
och bataljonschefer kan ta 5-15 år 
och måste rekryteras ”in house”. 

De senaste 25 årens avveckling av 
stora personalvolymer inom  
Försvarsmakten har orsakat 
obalanser i fråga om ålder och 
tillgänglig kompetens, något som 
kommer att behöva ägnas mycket 
uppmärksamhet fram till 2030. 
Förutom ovanstående krävs en 
såväl intellektuell som formell 

alltid fullt ut identifierades. Den 
efter hand framväxande kunskapen 
om både omvärldsutvecklingens 
krav, och vilka förutsättningar som 
egentligen rådde, bildade utgångs-
punkten för arbetet med Försvars-
beslutet 2020. Perspektivstudien 
2018 och en lång rad studier och 
rapporter, skapade efter hand en 
stabil grund för Försvarsmaktens 
olika underlag till stöd för den 
försvarspolitiska processen. En av 
de övergripande slutsatserna i ÖB:s 
militära råd till försvarspolitikerna  
omfattade en tillväxtstrategi. För-
slaget tog sin utgångspunkt i insikten  
om att det militära försvaret gene-
rellt förfogade över visserligen totalt  
sett för få, men ändå fler spets-
förband- och förmågor än förut-
sättningsskapande förmågor som 
ledning och logistik. 

För att förstå den pågående utveck-
lingen är det viktigt att inse att 
Försvarsbeslutet 2020 inte fullt ut  
omhändertog ÖB:s råd, vilket 
innebär att tidigare principiella 
obalanser inte i alla avseenden 
kommer att kunna arbetas bort. 
Förmåge- och kapacitetsbrister 
måste därför hanteras med en 
kontinuerligt utvecklad operations-
konst och samarbete inom total-
försvarsfamiljen och med  
näringslivet.

FÖRSVARA SVERIGE

En för Försvarsmakten dimensio-
nerande uppgift, som den att  
försvara Sverige mot väpnat  
angrepp, är inte kopplad till ett 
specifikt tempus. Uppgiften gäller 
både nu och i framtiden, vilket 
ställer krav på att kunna agera och 
verka med de förmågor vi förfogar  
över idag samtidigt som vi hela 
tiden måste kunna utvecklas på ett  
sätt som gör oss relevanta över tid. 
I tider av tillväxt kan det ibland 
bli utmanande att hitta rätt balans 

mellan förmågeproduktion och 
ett aktivt försvar här och nu. Det 
känns därför tryggt att Försvars-
maktsledningen är överens om att 
dessa två aktiviteter inte på något 
sätt är varandras motsatser utan 
ömsesidigt stärkande förmågor. 
Avvägningar behöver alltid ske, 
men ett aktivt försvar, med den 
förmåga vi förfogar över idag, bidrar  
snarare än den hindrar förmåge-
utvecklingen. På motsvarande sätt 
bidrar också övningar och annan 
verksamhet, som förläggs till platser  
och tider som av olika skäl har 
behov av militär närvaro, tydligt till 
operativa effekter. 

”
De senaste 25 
årens avveckling  
av stora personal-
volymer inom 
Försvarsmakten,  
har orsakat 
obalanser i fråga 
om ålder och till-
gänglig kompetens.

Internationella militära samarbeten  
bidrar tydligt till operativa effekter, 
men också till utveckling av militär 
förmåga. Försvarsmakten utgår 
från att en väpnad konflikt i vårt 
geografiska närområde med hög 
sannolikhet kommer att involvera 
flera av våra grannländer, men  
också internationella organisationer. 
För optimal effekt är det viktigt 
att vara mycket noggrann med att 
identifiera gemensamma intressen 
med syftet att undvika målkonflikter.  
Pågående samarbeten med till 
exempel Finland och USA bidrar 
tydligt till ökad svensk handlings-
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uppgörelse med en del av de 
processer som utvecklats under 
perioden mellan kalla krigets slut 
och 2015. Rådigheten måste öka 
ytterligare i genomförandeleden 
liksom det nära samarbetet mellan 
chefer inom och mellan ansvariga 
myndigheter. Detsamma gäller 
mellan myndigheter och politiska 
företrädare. Den ledningsfilosofi 
som normalt brukar beskrivas som 
uppdragstaktik (ställ uppdrag,  
tilldela resurser och handlings-
regler) behöver ges ökat utrymme 
samtidigt som ansvarskulturen 
(uppdragsdisciplinen) måste stärkas 
för att undvika avvikelser från  
upp dragens mål och syfte.

VAD KRÄVS

Sammanfattningsvis krävs följande 
förutsättningar för att effektivt 

kunna bygga militär förmåga i 
den takt regering och riksdag har 
beställt:

• Kunskap om förutsättningarna  
– var kommer vi ifrån!?

• Utmana och utveckla processerna  
utan att brista i uppdrags-
disciplin.

• Operativt lösa Försvarsmaktens 
uppgifter här och nu med det vi 
har och samtidigt driva utveck-
lingen för att vara relevant över 
tid.

• Samarbete mellan försvars-
myndigheterna, inom total-
försvarsfamiljen och med 
näringslivet.

• Internationella samarbeten, inklu - 
sive insatser, måste drivas så att 
de bidrar till nationellt försvar 

Internationellt samarbete bidrar till Försvarsmaktens förmågehöjning. Foto: Emy Åklundh / Försvarsmakten.

och säkerhet samtidigt som vi 
utvecklar vår operativa förmåga.

• Bygg ständigt kunskap avseende 
omvärldsutvecklingens påverkan 
på operationsmiljön!

• Personalen är Försvarsmaktens 
viktigaste resurs, men för tillväxt 
i balans krävs parallellt inflöde 
till de stödjande myndigheterna.

Omvärldsutvecklingen ställer 
fortsatt stora krav på utveckling av 
Försvarsmaktens förmåga. Kursen 
är tydligt satt. Kunskap och vilja 
finns. Gå på, marsch!

Michael Claesson är general
löjtnant och Försvarsmaktens 
insatschef.



32

Analys

”Personalen är utan 
tvekan viktigast 
när fyra nya armé-
regementen ska 
återetableras.

I det senaste försvarsbeslutet 
angav den politiska nivån tydligt 
att Försvarsmakten ska stärkas, 
och ett antal orter för etablering av  
nya regementen pekades ut. För 
arméns del gäller det Norrlands 
dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur,  
Dalregementet (I 13) i Falun, 
Västernorrlands regemente med 
Jämtlands fältjägarkår (I 21 med 
JFK) i Sollefteå och Östersund samt 
Bergslagens artilleriregemente (A 9)  
i Kristinehamn. Samtidigt åter-
etablerar marinen Älvsborgs  
amfibieregemente (Amf 4) i 
Göteborg och flygvapnet Upplands 
flygflottilj (F 16) i Uppsala. 

FORCERAD UPPBYGGNAD

För att kunna leverera enligt de 
politiska förväntningarna inledde 
armén i början av 2021 en mycket 
forcerad planering. Denna har i 
skrivande stund övergått till imple-
mentering, då två regementen 
återinvigts under hösten 2021:  

Armén  
återetablerar 
fyra regementen
I och med återetableringarna införs det lätta infanteriet 
på nytt i armén. Artilleriet och jägarbataljonerna för
dubblas. De nya krigsförbanden i armén utgörs av lokalt 
rekryterade infanteri-/skyttebataljoner, fler jägarbatal
joner samt artillerikompanier och artilleribataljoner. Till 
detta kommer de militärbaser som tillförs krigsorganisa  
tionen, skriver Ronny Modigs, Jonas Karlsson och 
Lars O Jonsson.

K 4 invigdes den 24 september 2021, 
och Dalregementet den 23 oktober 
2021. Västernorrlands regemente 
kommer att invigas den 16 januari 
2022. Invigningsdatum för  
Bergslagens artilleriregemente 
är i dagsläget inte beslutat, men 
arméchefens viljeinriktning är att 
etablera regementet under 2022. 

innebär det en förmågetillväxt som 
armén inte sett sedan 1940-talet. 

Valet av etableringsorter kopplas till 
militärstrategiskt viktiga områden, 
där armén haft begränsad – eller  
ingen – närvaro på dryga 20 år, 
även om hemvärnet funnits i  
Östersund och Falun. Undantaget 
är K 4, som utgjort en självständig 
jägarbataljon under I 19 sedan ned-
läggningen av regementet år 2000. 

I Falun, Sollefteå och Östersund 
kommer armén att påbörja grund-
utbildning av soldater redan under 
2022, vilket sker i tillfälliga lokaler  
och faciliteter. Inledningsvis rör 
det sig om mindre volymer, som 
sedan successivt ökas. Grundutbild - 
ning av de befälsskattade soldaterna 
till Dalregementet och Väster-
norrlands regemente med Jämtlands 
fältjägarkår sker centraliserat, där 
försteg till kompanibefäl genomförs  
i Boden/I 19 och gruppbefäl genom-
förs i Östersund. Utbildning av 

Arméns grundorganisation kommer  
således att bestå av 17 (18) rege-
menten, skolor och centrum år 
2022. Tillsammans med en ännu 
större tillväxt i krigsorganisationen 



33

artillerirekryter sker idag i Skövde 
under ledning av P 4. Arméns jägar-
bataljon har sedan tidigare genom-
fört grundutbildning i Arvidsjaur.

Samtliga regementen planeras ha  
nått full kapacitet 2028-2030. 
Detta innebär grundutbildning av 
flera hundra värnpliktiga årligen  
vid de nyetablerade och återupp-
byggda regementena i Arvidsjaur, 
Falun, Sollefteå, Östersund och  
Kristinehamn. 

MODERN MATERIEL TILLFÖRS

I och med återetableringarna införs  
det lätta infanteriet på nytt i armén.  
Artilleriet och jägarbataljonerna 
fördubblas. De nya krigsförbanden 
i armén utgörs av lokalt rekryterade 
infanteri-/skyttebataljoner, fler 
jägarbataljoner samt artilleri-
kompanier och artilleribataljoner. 
Även militärbaser tillförs krigs-
organisationen. Bataljonerna  
kommer enligt planen att efterhand 

få ny modern materiel, såsom eld-
handvapen, understödsvapen och 
splitterskyddade fordon. Huvud-
beväpningen till artilleriets krigs-
förband utgörs av det idag driftsatta 
155 mm ARCHER-systemet.

När full produktionskapacitet upp-
nåtts och de nya regementena är 
självförsörjande på personal finns 
förutsättningar att växa ytterligare 
under 2030-talet, exempelvis för 
infanteri-/skyttebataljonerna upp 
till brigad.

De huvudsakliga områden som 
införandeledningen på Arméstaben  
har fokuserat på sedan riksdags-
beslutet är personalförsörjning,  
infrastruktur ( på kort sikt i huvud - 
sak förhyrningar och på lång sikt 
etablerande av nya regements-
områden). Till detta kommer 
organisatoriska förberedelser som  
inneburit att etablera regements-
staber samt skapa rätt förutsätt-
ningar för grundutbildningen, som 

att tillgodose behovet av rekryter 
och materiel. 

PERSONALEN AVGÖRANDE

Personalen är utan tvekan viktigast 
när fyra nya arméregementen ska 
återetableras, särskilt med tanke  
på de stora vakanser som armén 
har idag. I skrivande stund pågår 
rekrytering av civila och bemanning  
av officerare. Före sommaren 
påbörjades rekryteringsarbetet. 
Förbanden i Falun och Sollefteå/ 
Östersund publicerade vardera  
50 platsannonser för rekrytering 
till båda regementsstaberna och 
den grundutbildning som behövs 
på varje ort. Rekryteringen har gått 
bra och förbanden ser ut att kunna 
bemanna en första etapp av organi-
sationen enligt plan. Det är riktigt 
roligt att så många är intresserade 
av att vara med och starta dessa nya  
regementen. Glädjande är även att 
flera kadetter på Militärhögskolan  
Karlberg visar stort intresse av att 

Gamla kaserner kan i flera fall inte användas utan nyproduktion måste ske. Bilden är från före detta Västerbottens regemente. 
Foto: Mickeno / Wikimedia Commons.



34

få börja tjänstgöra vid de nyetable-
rade regementena efter sin examen.  
För förbanden är det oerhört viktigt  
att tidigt rekrytera nästa generation  
officerare. Det kommer förmodligen  
att behövas en del bemannings-
uppdrag från andra förband, 
återanställningar av officerare och 
visstidstjänstgörande personal från 
olika kategorier. Det blir således en 
stor utmaning och ett gemensamt 
ansvar inom Försvarsmakten att 
klara tillväxtens hela personal-
försörjning.

ETABLERINGSANSVARIGA FÖRBAND 

I etableringen av de nya regemen-
tena har armén tagit lärdom av de  
erfarenheter som gjordes vid åter-
etableringen av Gotlands regemente  
(P 18) 2018. Där utsågs etablerings-
ansvarigt förband tidigt. I pågående 
etableringsarbete har därför Liv-
gardet (LG) utsetts som stödjande 
förband för Dalregementet,  
Norrbottens regemente (I 19) för  
K 4 och I 21, samt Skaraborgs rege-
mente (P 4) för A 9 i Kristinehamn. 

Inledningsvis innebär det att 
etableringsansvarigt förband har 
ansvaret för det nya regementet 

intill regementet är återinvigt och 
chef samt nyckelbefattningar är 
rekryterade. Efterhand som kapa-
citeten byggs upp flyttas ansvaret 
över till det nyetablerade regementet 
intill dess att det har kapacitet att 
stå på egna ben avseende alla funk-
tioner. De etableringsansvariga 
förbanden gör just nu ett riktigt 
bra jobb med att etablera de nya 
förbanden samtidigt som de själva 
har viktig tillväxt att genomföra.

Arméns tillväxt i krigsorganisationen  
med fler krigsförband, ökad grund - 
utbildning av värnpliktiga, fler  
anställda officerare och civil-
anställda, tillförsel av ny materiel  
samt återetableringen utgör till-
sammans byggstenar till arméns 
förmågetillväxt under 2020-talet 
och möjliggör ytterligare tillväxt 
under 2030-talet.

FUNGERANDE SAMVERKAN

Sammantaget har arméns forcerade  
planering under året med åter-
etableringarna gått över förväntan. 
Det har kunnat ske tack vare att 
armén tidigt utsåg en införande-
ledning under arméns tillväxtledare  
i Arméstaben. Införandeledningen 

är väl integrerad i Arméstaben och  
har kunnat fokusera på nyetable-
ringarna. Att arméchefen varit 
understödd chef är ytterligare en 
framgångsfaktor som avsevärt har 
underlättat arbetet och skapat en 
mycket bra samverkan med Hög-
kvarteret, Fortifikationsverket och 
Försvarets materielverk. En annan 
framgångsfaktor har varit att tidigt 
utse etableringsansvariga förband. 

Vissa hinder kvarstår givetvis för 
att fullfölja återetableringen, men 
dessa bedöms för närvarande inte 
äventyra slutförandet. För oss som 
har förmånen att få arbeta med att 
återetablera regementen är känslan 
av att få bygga nytt riktigt inspire-
rande. Här märks tillväxten varje 
dag, och det växer så det knakar.

Ronny Modigs är överste och 
arméns införandeledare tillika 
chef för Dalregementet. 
Jonas Karlsson är överste och  
chef för Västernorrlands rege
mente med Jämtlands fältjägarkår. 
Lars O Jonsson är överste
löjtnant och arméns biträdande 
införandeledare.

Armén har siktet inställt på tillväxt. Foto: Richard Törnhjelm / Försvarsmakten.
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Det ovedersägliga och förödande  
fiaskot för den internationella 
insatsen i Afghanistan har följts av 
krav på att orsakerna ska utredas 
och redovisas. Men Afghanistan är 
inte den första operation där Sverige 
deltagit och där utfallet inte blivit 
det förväntade. Det är därför nöd-
vändigt att vidga perspektivet från 
de specifika förhållanden som gällt 
i fallet Afghanistan och undersöka 
om det finns mer allmängiltiga 
svagheter i de internationella  
operationerna som sådana och i 
det sätt på vilket det svenska del-
tagandet beslutats och utformats.

IMPROVISATIONER OCH TVIVEL

Den första svenska fredsbevarande 
truppinsatsen under efterkrigs-
tiden gjordes efter Suezkonflikten 
1956. Operationen tillkom hastigt 
och improviserat på FN:s dåva-
rande generalsekreterare, Dag 
Hammarskjölds, initiativ. Rege-
ringen ställde sig positiv till svenskt 
deltagande; stöd till FN var en 
hörnsten i den svenska utrikes-
politiken och det spelade då mindre 

roll att uppdragets innebörd inte 
preciserats närmare. Arméchefen 
Ehrensvärd var dock negativ till 
hela tanken och menade att en liten  
svagt beväpnad styrka inte skulle 
kunna åstadkomma någonting 
utan skulle vara direkt farlig. Dess-
utom menade han att ett upp drag 
av detta slag skulle ta resurser från 
försvarets huvuduppgift, att skydda 
det egna landet.

Denna skeptiska inställning återkom  
vid flera tillfällen, inte minst i sam-
band med den lika hastigt beslutade 
Kongo-insatsen 1960. Återigen var  
det utrikespolitiska principer som  
var ledstjärnan, inte några strate-
giska analyser eller överväganden 
kring möjligheter och risker. 
Regeringen valde att i sitt beslut 
om svenskt deltagande gå på 
ordalydelsen i säkerhetsrådets 
resolution som angav att  

insatsen inte avsåg någon inbland-
ning i de interna konflikterna i 
landet och följaktligen inte skulle 
innebära väpnad strid. 

Att det trots allt fanns allvarliga 
tvivel om det kloka i företaget fram - 
går av dåvarande statsministern 
Tage Erlanders dagböcker där han 
(för sig själv) suckade att ”vi kom 
inte ifrån trupperna till Kongo”. 

Var är felet i de 
internationella 
operationerna? 
Det är inte i första hand de internationella operationerna 
som sådana som är behäftade med något fatalt systemfel 
utan synen på deras egentliga syften. Det har egentligen 
bara undantagsvis handlat om vilka mål som faktiskt 
skulle uppnås i själva operationsområdet, skriver  
Wilhelm Agrell.

Den svenska insatsen i Kongo 
1964, Kongooperationen,  
hade  utrikespolitiska  
principer som ledstjärna.  
Foto: Armémuseum.



Några sidor längre fram lade 
han ut texten om sina tvivel och 
konstaterade att detta mycket väl 
kunde bli det mest riskabla beslut 
han tvingats fatta efter erbjudandet 
till Danmark och Norge om ett 
försvarsförbund men att man den 
gången kom undan eftersom  
planerna rann ut i sanden.

I Kongo-insatsen besannades  
Erlanders farhågor med råge. 
Säkerhetsrådet och Hammarskjöld 
hade underskattat konfliktens 
egendynamik och FN-styrkan, 
där svenskarna ingick, drogs allt 
djupare in i strider mot utbrytar-
provinsen Katangas milis och 

legosoldater, något som svenskarna 
inte var utrustade för. Följden blev 
en serie improviserade förstärk-
ningar under alltmer högljutt 
motstånd från försvarsledningen, 
som plötsligt såg sig på väg att dras 
in i ett blodigt och oöverskådligt 
krig i en annan världsdel, samtidigt 
som man tvingades försvara den 
stegrade våldsanvändningen mot 
kritiker inom och utom landet.

DYRKÖPTA ERFARENHETER

Kongo-operationen innebar flera 
grundläggande och delvis dyrköpta 
erfarenheter, som dock av olika 
skäl snabbt föll i glömska. Den 
första var att deltagande i inter-
nationella operationer innebar 
en svårhanterlig kontrollförlust. 
Förbanden var formellt ställda till 

Efter talibanernas maktövertagande i 
Afghanistan, och den tidigare svenska 
insatsen militära insatsen där under 
två decennier, finns det röster som 
ifrågasätter vår insats i Mali.  
Foto: Mats Nyström /  
Försvarsmakten.
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FN:s förfogande men världsorga-
nisationens förmåga att leda 
komplexa operationer visade sig 
minst sagt bristfällig. Ansvaret för 
misslyckanden, förluster och  
kontroversiell våldsanvändning, 
som borde ha legat på FN, rullade  
istället tillbaka på svenskarna 
själva, bland annat vid insatsen av 
stridsflyg mot markmål. 

En annan erfarenhet gällde utrikes-
politisk ideologi versus operativa 
bedömningar. Regeringen körde 
gång på gång över de militära fack-
myndigheterna med hänvisning till 
vikten av att fullfölja åtaganden till  
FN, åtaganden som inte grundats 
på analys av uppdraget eller någon 
verklig avvägning mellan risk  
och nytta. De ideologiskt styrda 
insatserna innebar också att ribban  
för att ompröva deltagandet sattes 
högt. När sedan det senare välkända 
fenomenet med ”mission creep” 
satte in och en polisaktion gradvis 
övergick i en stridsinsats, fanns det 
ingen politiskt tillgänglig nödutgång.

Slutligen visade Kongo på det  
moras som utländska interventioner 
i inre konflikter ständigt riskerat 
att hamna i och där även de bästa 
föresatser tenderat att haverera 
eftersom en utländsk närvaro per 
definition varken betraktades som 
legitim eller trovärdig över tiden. 

Att dessa erfarenheter från Kongo-
insatsen i så hög grad föll i glömska 
berodde förmodligen på att de med 
åren kom att betraktas som ett  
särfall, ett tidigt olycksfall i arbetet  
där FN tagit på sig en stabiliserande  
och nationsbyggande roll som 
världsorganisationen saknade 
förutsättningar för att kunna lösa 
med tillfälliga utlånade kontingenter.

Kongo kom också med åren att över - 
skuggas av långvariga åtaganden 
i en relativt stabil konfliktmiljö 
på Cypern och i Mellersta Östern. 
Deltagande i FN-operationer kunde 
visserligen fortfarande uppfattas 

som störande inslag i den löpande 
förbandsproduktionen, men sam-
tidigt kom de att ingå i den självbild  
som det svenska försvaret gärna 
redovisade utåt. De internationella 
operationerna var trots detta i det 
stora hela ett marginellt fenomen 
och hade ingen avgörande betydelse, 
varken i positiv eller negativ  
bemärkelse.

säkerhetspolitiska och operativa 
uppgift av någon betydelse som 
Försvarsmakten kunde klamra 
sig fast vid och visa upp sina 
förmågor. 

KFOR-operationen, och i än högre 
grad det expanderande svenska 
deltagandet i ISAF, kan betraktas 
ur detta perspektiv. Afghanistan 
blev den arena där Försvarsmakten 
kunde leverera det som uppfattades  
som säkerhetspolitisk nytta, inte 
minst genom att bygga upp och 
befästa rollen som en trovärdig 
västerländsk partner utanför men 
ändå inom ramen för ett Nato-
samarbete. Säkerhetspolitiskt 
utgjorde Afghanistan en konkret 
möjlighet för Sverige att i handling  
försöka befästa sin position i ett  
förändrat landskap, utan att behöva  
ta den potentiellt uppslitande  
inrikespolitiska strid som ett 
formellt slut för alliansfriheten 
skulle kunna utlösa.

Egentligen är kanske därför den 
inledande frågan fel ställd. Det är 
inte i första hand de internationella  
operationerna som sådana som 
är behäftade med något fatalt 
systemfel utan synen på deras 
egentliga syften. Det har bara 
undantagsvis handlat om vilka mål 
som faktiskt skulle uppnås i själva 
operationsområdet. Istället har det 
avgörande ända sedan de första 
FN-insatserna varit ett övergripande 
ideologiskt, eller senare säkerhets-
politiskt, intresse. Sverige har, 
något förenklat, först och främst 
strävat efter att visa flagg och att 
upplevas som en trogen, pålitlig 
och kompetent partner. Världs-
freden, konfliktlösandet och  
statsbyggandet har nog aldrig 
egentligen stått i centrum, även 
om de utsända förbanden verkat 
i denna anda och många gånger 
försökt göra sitt bästa.

Wilhelm Agrell är professor i 
underrättelseanalys.

”Kongo visade på 
det moras som 
utländska inter-
ventioner i inre 
konflikter ständigt 
riskerat att hamna i.

NYTT FOKUS

Från senare delen av 1980-talet 
ökade det internationella intresset 
för ingripanden från FN eller  
till fälliga multinationella konstella-
tioner, som i den multinationella 
styrkan i Libanon. Stabiliserande 
och statsbyggande insatser kom att 
hamna i fokus, trots att problemen 
på marken gång efter annan visade 
sig vara betydligt mer svårlösta än 
vad som från början antagits, något 
som bland annat visade sig i  
Somalia och i det forna Jugoslavien.

För Sveriges och flera andra euro-
peiska länders del sammanhängde 
detta med det avgörande skiftet i 
den säkerhetspolitiska närmiljön. 
Det militära hotet tonade bort, i 
dess ställe kom en mer komplex 
hot- och riskbild där det militära 
försvarets roll inte längre var 
självklart central. Under 1990-talet 
svängde därför Försvarsmaktens 
inställning till internationella 
operationer från ett politiskt nöd-
vändigt störande element till en 
huvuduppgift och från avvecklingen  
av totalförsvaret till den enda 



Analys

När livsmedelskedjan Coop i 
somras utsattes för en hackerattack 
upptäckte många hur sårbart vårt 
samhälle är. En vardaglig sak som 
att köpa livsmedel blev plötsligt 
inte möjligt. Affärerna fick stänga 
och kunderna vända sig någon  
annanstans. 

VAD ÄR KONTANTUPPRORET?

Problemen pågick under flera  
dagar och även om de inte skapade  
någon allvarlig samhällskris blev 
det en rejäl tankeställare. Om  
hackare kan slå ut en hel livsmedels-
kedja så kan de också slå ut de  
andra. Ifall alla våra livsmedels-
kedjor slås ut är steget till kaos, 
plundring och konflikter inte långt. 
Vi måste ha en beredskap för  
händelser som denna och även 
bygga system som inte är sårbara.

Det är här kontantfrågan kommer  
in. Jag har sedan några år varit 
talesperson för Kontantupproret.  
Det är en sammanslutning av 
folkrörelser och ett antal andra 
organisationer som värnar möjlig-
heten att kunna använda kontanter 
i Sverige. Kontantupproret startade 
2015 som ett svar på en utveckling 
där kontantanvändningen sjönk.  
Vi såg i tangentens riktning den 
punkt som vi befinner oss vid  
idag – att kontanterna riskerar  
att försvinna.

BEREDSKAP KRÄVS

I Kontantupproret har beredskaps-
frågan blivit allt viktigare. Inte 
minst pandemin har satt detta på 
dagordningen. Har vi tillgång till 
lager av medicin, livsmedel och 
andra förnödenheter om samhället 

skulle bli lamslaget? Svaret visade 
sig vara att vi dessvärre inte har det 
idag.

Kontanter är en del i vår samhälls-
beredskap, eftersom de digitala 
systemen kan slås ut. Detta har 
även Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) påtalat, 
och de menar att alla borde ha en 
summa kontanter hemma för att 
klara sig i ett krisläge, om betal-
systemen slutar fungera.

Ett sådant krisläge för betal-
systemen kan bero på en olycka,  
ett tekniskt haveri eller en avsiktlig 
attack från fientliga krafter. Digitala 
system är sårbara och följderna 
kan bli enorma. Livsmedel är det 
mest akuta och basala, men även 
andra varor så som bensin och 
apoteksvaror kan snabbt skapa 

Kontanterna – 
en viktig del i 
vår beredskap
Så länge vi har kontanterna som alternativ är vi inte 
helt beroende av de digitala systemen. Vid ett krisläge 
kan vi övergå till kontant betalning. Det blir naturligtvis 
krångligare. Litet som förr i tiden, men det gick ju bra 
att handla då också, skriver Björn Eriksson. 
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Hackerattacken mot Coop  
var en ögonöppnare avse  
ende samhällets sårbarhet. 
Foto: Jeppe Gustafsson / 
Shutterstock.
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oroligheter i samhället i fall de inte 
kan köpas.

Så länge vi har kontanterna som 
alternativ är vi inte helt beroende 
av de digitala systemen. Vid ett 
krisläge kan vi övergå till kontant  
betalning. Det blir naturligtvis 
krångligare. Litet som förr i tiden, 
men det gick ju bra att handla då 
också. 

OROANDE UTVECKLING

Problemet idag är att kontant-
användningen stadigt sjunker. Alt 
fler butiker och kedjor – dock inte 
livsmedelshandeln än så länge – 
gör sig ”kontantfria”. Det går inte 
att betala med kontanter där. Ju 
fler som slutar ta emot kontanter 
desto mindre användbara blir 
kontanterna i vardagen. Går de 
inte att handla för övergår fler till 
att bara använda kort. Det blir en 
negativ spiral där kontanterna till 
slut blir oanvändbara som betal-
medel. I praktiken är kontanterna 
då avskaffade, även om de formellt 
är giltiga och har ett värde.

Hamnar vi i det läget ligger vi illa 
till. Då är vi utlämnade nästa gång 
ett gäng hackare attackerar våra 
livsmedelskedjor eller på annat sätt 
saboterar de digitala systemen.

blir alltför små. Exakt var den 
gränsen går är svårt att säga, men 
vi kommer att bli varse var den 
finns den dag gränsen passeras.

SCENARIOT GOTLAND

En möjlig utveckling är då att 
infrastrukturen först tas bort i vissa 
delar av landet. Närmast ligger  
då Gotland som är en isolerad  
geografisk yta. Kontanthanteringen  
försvinner då från ön och all handel 
där får ske med digitala verktyg.

Det kan bli en föraning av hur ett 
kontantlöst samhälle kan te sig och 
den sårbarhet som det medför.  
Om elförsörjningen skulle strypas 
till Gotland, genom ett tekniskt 
haveri eller till följd av ett fientligt 
angrepp, så har gotlänningarna 
ingen möjlighet att handla livs - 
medel. Butikerna kan möjligen 
förse befolkningen med varor 
under ett par dagar ”på krita”, men 
sedan tar det stopp. Den oro som 
då utbryter är enormt farlig och 
Gotlands betydelse ur strategisk 
synvinkel är vi alla medvetna om.

”Problemet idag  
är att kontant-
användningen  
stadigt sjunker.

För några år sedan förutspåddes 
kontanterna vara borta i Sverige  
2023. Så illa ser det nu inte ut att  
bli. Utvecklingen är ändå tydlig och  
vid en viss punkt blir det orimligt 
att ha kvar all den infrastruktur 
som kontanterna kräver. Infra-
strukturen består av de uttags- och 
insättningsmaskiner, transporter, 
depåer och annat säkerhetsskydd 
som krävs för att kontanthanter-
ingen ska fungera. Det går inte att 
finansiera allt detta om volymerna 

Kontanter är en trygghet och varje hushåll bör, i likhet med att ha ett lager av livsmedel, ha en kontantsumma i beredskap. 
Foto: Skorzewiak / Shutterstock.



Med kontanterna kvar kan handeln 
i ett krisläge i stället övergå till en 
manuell kassahantering. Elektrici-
teten är förvisso fortfarande ett 
enormt problem, men invånarna 
kan ändå vara trygga med att 
basvaror kan inhandlas. Butikerna 
kan då också beställa varor med 
vetskapen att de faktiskt kan säljas 
och inte riskerar att plundras eller 
slumpas i väg.

Därför är kontanterna viktiga ur 
beredskapssynpunkt. Utan kon-
tanter gör vi oss själva sårbara. 
Denna utveckling har också skett 
utan att det tagits några beslut i 
frågan överhuvudtaget – det har 
bara blivit så.

INSIKT OCH OSÄKERHET

Fram till för ett par år sedan var 
riksdag och regering helt ointresse-
rade av frågan, det ansågs nästan 
fånigt att värna kontanterna. Att 
befolkningen omfamnade de nya 
digitala betalmedlen uppfattades 
snarast som positivt, det visade 
att vi är ett land i fronten av den 
tekniska utvecklingen.

På senare tid har insikten kommit  
om att det finns baksidor av  
kontantlösheten. Det uppstår stora 
problem i glesbygden, utsatta  

grupper – främst äldre och funk-
tionshindrade – hamnar utanför 
och det som Coop-haveriet belyste,  
nämligen beredskapsfrågan, 
har kommit högre på politikens 
agenda. Riksbanken har också varit 
extremt tydlig beträffande farorna 
med att avveckla det enda nationellt 
kontrollerade betalmedlet.

Vad som händer framöver är dock 
osäkert. Regeringen tillsatte för ett 
år sedan en utredning om fram-
tidens betalmarknad. Utredningen 
leds av Anna Kinberg Batra, men 
av det som framkommit hittills 
verkar den inte alls ha beredskaps-
frågan i fokus. Förslag ska över-
lämnas till regeringen i november 
2022, vilket vi från Kontant-
upproret anser är alltför sent. 
Utvecklingen med en minskning 
av kontanterna pågår kontinuerligt 
och det kan vara alldeles för sent 
med ny lagstiftning då.

DRA LÄRDOM AV FÖRSVARET

Det är svårt att inte göra en jäm-
förelse mellan kontantfrågan och  
hur vårt svenska försvar har han-
terats. Under lång tid efter murens 
fall ansågs Försvaret som något 
gammalmodigt och mossigt. Vi 
kunde möjligtvis lägga resurser  

på internationella insatser och  
JAS kunde ge oss en del export-
inkomster, men resten var onödigt, 
enligt våra beslutsfattare. 

Så en dag kom insikten att Ryssland  
inte alls var den snälla björn vi 
trodde och dessutom fanns en 
mängd andra hot emot oss. Insikten 
kom att vi faktiskt behöver ha ett 
starkt territoriellt försvar. Då blev 
det till att försöka bygga upp allt 
igen, till långt högre kostnader.

Våra kontanter ska inte behöva  
gå samma öde till mötes. Tar vi 
kontantfrågan på allvar idag  
behöver vi inte stå där och skämmas 
i framtiden, för att vi inte tänkte på 
konsekvenserna när vi avvecklade 
ett betalsystem som tjänat oss väl i 
flera hundra år.

Björn Eriksson är tidigare riks
polishef och landshövding. Han är 
ordförande i Kontantupproret.
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När betalkortet inte längre fungerar 
blir det en jakt på kontanter. Kommer 
dessa att finnas i tillräcklig mängd? 
Foto: Yiorgos GR / Shutterstock.



Ord i tiden

K atastroffilmer och post-apokalyptiska berättelser 
är något som många människor älskar. Vi omges 
av böcker, filmer och tv-serier som berättar om 

pest, jordbävningar, översvämningar, istider, zombies 
och andra varianter av jordens undergång. I dessa  
utbryter ofta anarki, där huvudpersonerna får kämpa 
mot varandra, liksom mot den utmaning som jorden 
står inför. Men verkligheten är tvärtom. Ofta, när sam-
hällen utsätts för påfrestningar, tenderar människors 
hälsa att stärkas och de samarbetar bättre för kollek-
tivets överlevnad. 

Ett av de främsta exemplen är terrorbombningarna av 
London. Under inledningen av den tyska luftoffensiven 
förutspådde man att lokalbefolkningens mentala hälsa 
skulle sänkas och att anarki skulle utbryta om polis och 
brandkår inte längre räckte till. Lokalbefolkningen led 
förvisso oerhört av bombräderna. Men, något oväntat,  

så fann man att hälsan ökade och att  
brottsligheten var relativt oför-

ändrad. När ett samhälle 
drabbas av svåra påfrest-

ningar kommer indi-
vi der att fokusera mer  

på det kollektiv de  
kan behöva för be - 
skydd. Redan Emile  
Durkheim note rade  
att när samhällen  
gick i krig tenderade  

andelen självmord  
att minska drastiskt.  

Samma kontraintuitiva 

Mental förberedelse  
för katastrofen

effekt kan ses i många andra fall. Att känna att man fyller 
en roll och löser en uppgift, viktig för samhällets bästa, 
kan vara något som skapar mening och välmående, eller 
vara rent av terapeutiskt. 

Samma tendenser, om än inte lika drastiska, kan ses i 
andra situationer och även i Sverige. Efter terrordådet 
på Drottninggatan 2017 öppnade många sina hem för 
främlingar och hjälpte dem som blivit strandade inne i  
huvudstaden. På motsvarande sätt har coronapandemin 
tagit fram många motsvarande exempel som exempelvis 
främlingar som handlar till gamla i sin trappuppgång. 
Svåra påfrestningar tenderar helt enkelt att i huvudsak 
ta fram människors bättre sidor. 

Men sanningen är att även katastroffilmerna fyller ett 
syfte. Historier som dessa är inte bara underhållning 
utan förberedelser för livet. Alla upplever i varierande 
utsträckning rädsla och oro inför samhällspåfrestningar, 
även om de inte handlar om jordens undergång. Det 
är svårt att förhålla sig till något som är diffust eller en 
situation som är oklar. Vad berättelser gör är att de kan 
tydliggöra en kamp mot påfrestningar. I en berättelse 
finns ett sammanhang som vi kan förhålla oss till och 
karaktärer som vi kan relatera till, vilket kan ge en ventil 
för negativa känslor och bidra till utvecklingen av så 
kallade coping-strategier. Sensmoralen att det mesta 
löser sig till slut kan även det vara tröstande. 

Människor har sett allt mer katastroffilmer under  
pandemin, vilket framgår av statistik inom ny forskning. 
Statistiken visar också att de som sett filmerna i högre 
utsträckning har blivit mentalt förberedda att möta en 
föränderlig samhällssituation. Ju fler filmer om zombies, 
utomjordiska invasioner eller apokalyptiska händelser 
som människor sett desto bättre verkar deras mentala 
hälsa ha blivit under pandemin. Denna typ av berättelser 
verkar tjäna inte bara som underhållning utan just som 
förövningar för verkliga händelser. 

David Bergman är major och doktor i psykologi.

Författare till Vårt Försvars krönika väljer själva sitt ämne 
och ansvarar för inne hållet.

David Bergman.  
Foto: Försvarshögskolan. 
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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

Allmänna Försvarsföreningens (AFF) 
årsstämma 2022 genomförs i  
Stockholm 12 maj. 

Motioner från länsavdelningarna till  
AFF årsstämma ska vara nationella  
styrelsen tillhanda senast den  
1 mars 2022.

Olle Schylander, kanslichef 

Under 2022 kommer det finnas möjlig-
het för länsavdelningarna att i ett bifogat 
ark i tidskriften Vårt Försvar kunna 
bilägga information om länsavdelningens  
verksamhet. Länsavdelningarnas styrelser 
kommer få underlag om vilka riktlinjer 
som gäller för att förmedla information 
på detta sätt. 

Kansliet

Årsstämman 2022

Medlemsblad

Foto: PxHere.

https://www.aff.a.se
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