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Abstract
Is there a common notion amongst the political and military leadership in Sweden on how to
defend the country? Several events in the arena of international politics during the 20th century
argue for the importance of  coherence between political and military thinking. Different focus
during peacetime has subsequently caused fatal consequences in times of war.

This thesis studies a less obvious case: Sweden, a small-state, during the 1990’s in the after-
math of  the Cold War. In the effort of  identifying inconsistency between the political and
military level the study deals with a more comprehensive issue for any democratic society: How
shall the elected political leadership exercise control over an authority (subordinated the govern-
ment and) with deeply rooted professional values and with authority vested in it of crucial
importance for national survival?  Although several of  government authorities play key roles in
this respect the Armed Forces stands out to be  the single most important entity.

The thesis approaches the problem by studying one measure of control: the defence doctrine.
The doctrine is analysed by studying various documents provided by the political decisions-
process and with interviews involving a significant number of  actors in the politico-military
leaderships. The purpose has been to identify whether there is any inconsistency prevailing in the
perception of values to be protected by the Armed Forces in case or war, what poses threat to
these values and finally how to counter the threats. Hence, the political and military views on
defence doctrine are examined. The last element of the doctrine, how to deal with the perceived
threats, is embodied in the strategy for countering threats.

Comparative studies involving Norway and Finland have been made to provide relevant
references for the findings and provide a framework for elaboration on the differences between
political and military priorities encapsulated in the research hypothesis.

In addition, the research hypothesis involved the assumption that technical, tactical and
operational decisions would serve as explanations for any inconsistency between military and
political priorities. Piecemealed low-level decisions were assumed to unintentionally diverge bot-
tom-up perceptions and create tensions if the politico-military interaction is not fully functional
or if the politicians do not fully comprehend the implications of their decisions.

The empirical findings suggest differences in the consistency of  the politico-military leader-
ship when comparing Sweden with Norway and Finland. For Sweden, the findings suggest a
relative good politico-military adherence regarding values and threat perceptions. However there
is a disparity in the views on what strategy to adopt and the military leadership has a more
offensive mindset than the political leadership.

The empirical data has primarily been collected from processes. To provide a better explana-
tion for the findings the structure of security policymaking has been adopted in a new conceptual
model based on Edward Luttwak’s ‘vertical dimension’.
Keywords: Political leadership, military leadership, defence doctrine, values to be protected, threats,
strategy, technical decisions, tactical decisions, operational decisions, doctrine development.
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Förord
När man som jag har arbetat med en avhandling i närmare sex år finns det naturligt-
vis flera personer man är skyldiga att rikta en tacksamhetens tanke till. Jag vet inte om
det beror på en yrkesskada, men i mitt fall har jag valt att räkna upp dessa personer
strukturerat i geografisk ordning med början i syd. Jag har dessutom gjort ett kvalita-
tivt urval genom att endast framhålla vissa personer. Därmed inte sagt att jag glömt
de som här inte nämns vid namn.

I Stockholm återfinns två av mina tre handledare. Vid UD verkar Krister Wahl-
bäck. Med en ambassadörs tålamod har han lugnt och metodiskt väglett mig mot
målet. Krister har vägt varje enskilt ord i avhandlingen i guldvåg och har på ett mycket
fint sätt bidragit till dess språkliga kvalitet. (De eventuellt kvarvarande bristerna är
uteslutande min förskyllan.) Han har dessutom alltid haft tid att diskutera andra säker-
hetspolitiska frågor, aktuella såväl som historiska. Kristers goda rykte har varit en
dörröppnare i framförallt Finland.

I en annan del av huvudstaden, vid Försvarshögskolan, verkar Jan Hallenberg.
Hans insats går heller inte att övervärdera. På ett engagerat och pedagogiskt sätt har
han under resans gång gett mig ”hemläxor” i form av marginalanteckningar till mina
kapitelutkast. Med sin raka kritik och sitt öppna förhållningssätt (här har FM gått
miste om ett officersämne!) har han sakta men säkert ”tvingat” mig till insikter jag
annars troligtvis gått miste om. Jan har varit en nödvändig brobyggare mellan den
akademiska och den militära världen. Det råder inget tvivel om att jag utan Kristers
och Jans stöd inte skulle nått målet lika behagligt som nu varit fallet.

När jag ansökte om att bli antagen till FM:s doktorandprogram var överste Len-
nart B:son Uller militär chef  för strategiska institutionen vid FHS. Det råder ingen
tvekan om att jag utan hans arbete gentemot bl.a. Högkvarteret och skolledning vid
FHS hade haft betydligt svårare att bli antagen till programmet. Lennart var dess-
utom en mycket bra chef när jag väl blev antagen. Han löste många av mina praktiska
problem på ett smidigt sätt och visade stort engagemang för mitt arbete. Att han
tidigt besökte Umeå bidrog till att ge mig, som externt finansierad doktorand, legiti-
mitet vid statsvetenskapliga institutionen.

I Stockholm finns dessutom min gode vän Dennis Gyllensporre. Med sina ge-
digna kunskaper i svensk försvarspolitik har han varit ett utomordentligt bra boll-
plank. Att han under mitt avhandlingsarbete tjänstgjort på viktiga befattningar vid
såväl Försvarsdepartementet som Högkvarteret har inte gjort saken sämre. Det är
bara att hoppas att någon högt uppsatt person inom FM har förstånd att ta tillvara
den kompetens Dennis besitter.

Trots att min mor, Inga Edström, bor i Sundsvall så har hon under mitt av-
handlingsarbete vistats långa stunder i Luleå för att hjälpa till på allehanda sätt. Hon
har därigenom frigjort tid som jag istället kunna ägna åt min avhandling. Mamma har
alltsedan lågstadiet uppmuntrat mig att studera. Att jag nu kan disputera är till stor del
frukten av att hon en gång i tiden fick mig intresserad av politik och samhällsfrågor.
Tack för allt stöd genom åren mamma!
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I Umeå fick Gunnel Gustafsson och Kjell Lundmark, min tredje handledare,
omgående mig att känna mig välkommen till den statsvetenskapliga institutionen.
Tillsammans har de bidragit till att mina bilresor till Umeå Universitet känts inspire-
rande men aldrig betungande. Som handledare har Kjell alltid kommit med upp-
muntrande ord. Han har genomgående hittat ljuspunkter att navigera efter då under-
tecknad funnit forskningshimmeln nattsvart.

Bland doktoranderna i Umeå har Staffan Andersson, Niklas Eklund, Malin
Gunnarsson och Malin Wimelius varit mer än kollegor. De har under resans gång
varit behjälpliga när jag stött på problem. Efterhand har den sociala samvaron med
dem utvecklats till genuin kamratskap. Att jag lyckats få hälften av dem (jag har inte
gett upp hoppet för de övriga två) att åka 35 mil, enkel väg, enbart för att följa med
mig på bandy är ett gott exempel på detta. Samtliga fyra har följt med på olika
strapatser i fjällen och de är alla faddrar till min yngsta dotter. Jag hoppas att vår
vänskap skall bestå även efter det att mina officiella ärenden till Umeå upphör.

I Fyrkanten finns mina goda vänner från tiden i kulturkollektivet, Anders Josefs-
son och Bo Olovzon. Båda har varit ett välkommet stöd vad avser såväl avhandling-
ens sakinnehåll som dess mer filosofiska aspekter. Både Anders och Bo lade penseln
på hyllan samtidigt som undertecknad. Den gemensamma penna vi tre förr skrev
poesi med används numera till att skriva råbarkade kriminalromaner. Detta har för
mig varit ett värdefullt sätt att stimulera den hjärnhalva som inte ianspråktagits så
mycket i avhandlingsarbetet.

Jag vill även passa på att tacka mina före detta regementschefer vid S3 i Boden,
överstarna Ulf Nordlander och Ola Hansson. Båda var välvilligt inställda till mina
akademiska studier när dessa skedde vid sidan av min yrkesutövning som officer. De
beviljade mig dessutom tjänstledighet vid var sitt ”kritiskt” tillfälle. Utan deras posi-
tiva inställning är det mycket möjligt att min vetenskapliga gärning stannat vid en C-
uppsats.

Lars Carlsson med flera i Alf-huset vid Luleå Tekniska Universitet har tillhanda-
hållit grundläggande yrkesrelaterad trygghet genom att bl.a. upplåta arbetsutrymmen.
Jag har dessutom inbjudits till sociala avbrott som sällskap vid fikarasten de arbetsda-
gar jag förlagt till LTU.

I mitt grannhus bor min svärmor, Britta Burman. Hon har, nu som alltid, varit ett
stort stöd. Genom att avlasta mig och min familj med barnpassning, tvätt, strykning
etc. har hon sett till att vi kunnat ägna den tid vi fått över till roligare saker. Hon har
möjliggjort att vi kunnat ha en berikande fritid, något som definitivt underlättat
vardagslunken med avhandlingsarbetet.

Sist, men inte minst, har jag min familj att tacka för mycket. Jag tänker dock inte i
första hand på den tid jag ägnat åt min avhandling istället för med dem. Deras vikti-
gaste roll har varit att ge mig perspektiv. När allt kommer omkring är en doktorsav-
handling inte så viktigt. Tack Agneta, Zigne, Zigward och Zelma. Hoppas jag får
tillfälle att bjuda igen i framtiden.
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KAPITEL 1
Problem, syfte och inledande introduktion

1. Kort sammandrag – Detta har läsaren att vänta sig
Hur vet man om den politiska och den militära ledningen i Sverige tänker på samma
sätt i frågan om hur landet skall försvaras? Från 1900-talets internationella politik
känner vi till många fall som visar att frågan är viktig. Olikheter i synsätt mellan den
politiska och den militära ledningen som funnits under ytan i fredstid har fått svåra
följder i krigstid. Tyskland vid första världskrigets utbrott och USA under Vietnam-
kriget är ett par av de mest kända exemplen.

Denna avhandling behandlar ett betydligt mindre dramatiskt fall: småstaten Sverige
under 1990-talet, d.v.s. efter det kalla krigets slut. När avhandlingen försöker klarlägga
eventuella olikheter i synsätt mellan den politiska och den militära ledningen knyter
den emellertid an till en fråga som är central i demokratiska samhällen. Hur skall våra
valda företrädare kunna styra en stark organisation som är underställd regeringen,
men som kan ha sin egen professionella syn på frågor som kan bli direkt avgörande
för landets fortsatta existens? Liknande styrningsproblem möter förstås regeringen i
sitt förhållande till underställda myndigheter inom en rad olika samhällssektorer. Den
myndighet jag är intresserad av, Försvarsmakten (fortsättningsvis FM), är dock en av
de viktigaste. Detta dels i termer av ekonomiska resurser som den svenska myndig-
heten tilldelas, dels med hänsyn till den roll som förhållandet mellan politisk och
militär ledning spelar i analyser av staters beteende i internationell politik.

Jag har valt att angripa frågan genom att rikta in min undersökning på ett enda
styrmedel, nämligen den försvarspolitiska doktrinen. Jag undersöker denna dels ge-
nom att analysera olika texter som härrör från den försvarspolitiska beslutsprocessen,
dels genom att intervjua ett stort antal företrädare för Sveriges politiska och militära
ledningar. Syftet har varit att klarlägga i vad mån det finns skillnader mellan ledning-
arna i synen på vilka värden som FM skall skydda, vilka hot som finns mot dessa
värden, och hur dessa hot skall bemötas. Jag undersöker med andra ord ledningarnas
syn på försvarsdoktrinen. Det sista ledet i denna doktrin – hur hoten skall bemötas –
är liktydigt med strategin, d.v.s. handlingsplanerna att bemästra hoten.

Jag har gjort motsvarande undersökning i såväl Norge som Finland. Detta dels
för att få ett referensmaterial för jämförelser, dels för att underlätta mina försök att
förklara de skillnader i synsätt som jag antog skulle framträda mellan den politiska
och den militära ledningen i Sverige.

Jag gjorde även antagandet att olika underordnade beslut av teknisk, taktisk eller
operativ natur skulle kunna förklara eventuella skillnader i synsätt på strategin. Till
synes små enskilda beslut kunde, antog jag, medföra att skillnader i synsätt utvecklas
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omedvetet ”underifrån”, om dialogen mellan den politiska och den militära ledningen
inte fungerar tillfredsställande och om politikerna inte helt inser följderna av de beslut
som de drivit fram eller medverkat till. I det avslutande kapitlet återkommer jag till
dessa antaganden och tillåter mig att resonera fritt om orsakerna till de skillnader som
den empiriska undersökningen påvisat.

Ovanstående är emellertid enbart en grov skiss som försöker fånga det från stats-
vetenskaplig synpunkt centrala i avhandlingen. Skissen saknar alla de nödvändiga pre-
ciseringar jag nu ämnar övergå till.

2. Problemet och dess inramning
Avhandlingen knyter an till två huvudområden av statsvetenskapen, dels internationell
politik och då särskilt political-military relations, dels till förvaltningspolitik och den
politiska styrningen av myndigheter. Såväl förhållandet mellan politisk och militär led-
ning som den politiska styrningen av FM är relativt outforskat inom svensk statsve-
tenskap.1  Anna Bolin vid Försvarshögskolan har emellertid skrivit en utmärkt intro-
duktion till internationell och svensk litteratur på området som berör political-military
relations.2

Jag skall återkomma till en av de internationella förgrundsgestalterna inom detta
område, Samuel P. Huntington, i nästa kapitel och då närmare beskriva det fält där
avhandlingen kan inplaceras och där de två områdena möts. Här kommer jag istället
att, steg för steg, närma mig detta fält via det förvaltningspolitiska området.

Inom det förvaltningspolitiska området studeras bl.a. olika principer för hur
styrningen av förvaltningen går till. Eftersom min avhandling gäller förhållanden i
Sverige, knyter jag an till ett par standardverk av svenska forskare. Donald Söderlind
och Olof Petersson menar att det finns tre huvudprinciper; lagstyrd, folkstyrd och
marknadsstyrd. Trots att de beskriver olika typer av förvaltningar ger de ingen be-
skrivning av vilken princip som används vid styrningen av resp. förvaltningstyp. Detta
synes vara ett medvetet val eftersom styrningen inte anses vara entydig.3

Även Lennart Lundquist anser att förvaltningsstyrningen har stor omfattning och
mångsidighet. Han beskriver såväl styrningens former som dess precision men exem-
plifierar inte sitt resonemang i vilka former och med vilken precision olika förvalt-
ningar styrs. 4

Vad gäller den förvaltning som intresserar mig, FM, förefaller det emellertid vid
en första anblick som om frågan om den specifika styrningen av FM blir besvarad på
likartat sätt av såväl politisk ledning som förvaltning. Åtminstone hävdas i ett betän-
kande som behandlar just styrningen av FM att:

(S)tyrningen av försvarsmakten sker huvudsakligen i termer av uppgifter och ekono-
miska resurser. Riksdagen beslutar om säkerhets- och försvarspolitiska mål, uppgifter,
krigsorganisationens utformning i stort och ekonomiska ramar.5
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I en handling utgiven av den militära ledningen uppges att riksdagen fattat beslut om
att målstyra FM i operativa termer samt att statsmakterna styr inriktningen av FM
genom att definiera tre faktorer: ekonomisk ram, organisatoriskt innehåll samt operativa
uppgifter.6

Det går således att konstatera att såväl ”den styrande” som ”den styrde” anser att
den politiska styrningen av FM sker i olika termer. Att styrningen sker i ekonomiska
termer antyds näst intill i identiska ordalag. Dessutom hävdar de båda ledningarna att
styrningen sker i organisatoriska termer och genom tilldelning av uppgifter.

Figur 1.1: De olika termer som de båda ledningarna anser används vid styrningen av FM.

På detta allmänna plan – former som används i styrningen – verkar problemet således
vara ur världen. Längre fram i betänkandet framkommer emellertid politikernas
svårigheter att styra på annat sätt än genom tilldelning av ekonomiska medel:

(…) den reella styrningen är ekonomisk eftersom det endast är budgeten som  går att följa
upp. Det är ytterst svårt att mäta i vilken utsträckning de operativa  uppgifterna löses.7

Ett citat av en utskottsledamot understryker problemet om hur riksdagen skall kunna
veta att det verkligen krävs den krigsorganisation som FM presenterar underlag för:

Nu vet utskottet inte ens hur underlaget är framräknat. ÖB prioriterar kvalitet, d.v.s.
materielinvesteringar, men hur vet vi var brytpunkten mellan kvalitet och kvantitet går?8

Frågan om styrningen av FM synes således inte vara besvarad på ett tillfredsställande
sätt ännu, åtminstone inte vad avser den del av styrningen som berör uppgifter. Till
saken hör att den politiska styrningen av FM, inklusive utvärdering, försvåras genom
att FM är en myndighet som kan påstås ha misslyckats om den tvingas lösa sin
dimensionerande uppgift: att avvärja ett väpnat angrepp mot det egna landet.9

FM skall således, genom att med sin blotta existens vara krigsavhållande, helst inte
behöva lösa sin dimensionerande uppgift. Om FM trots allt tvingas avvärja ett väpnat
angrepp mot det egna landet är det av stor betydelse att den politiska och den militära
ledningen har likartade uppfattningar om FM:s uppgifter, d.v.s. VAD det är som skall
försvaras och HUR de militära resurserna skall användas. Det är med andra ord av
stor vikt att de båda ledningarna har likartad syn på försvarsdoktrinen.

En forskare som tar fasta på betydelsen av de båda ledningarnas synsätt på nytt-
jandet av militära medel är Michael Desch. Han behandlar civil kontroll av det mili-
tära och fokuserar på förutsättningar för kontroll under skilda säkerhetspolitiska kli-
mat i den internationella politiken. Han noterar doktrinens betydelse:

            

 EKONOMI    ORGANISATION    UPPGIFTER   
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(M)ilitary doctrine can affect civilian control of the military as a focal point for the convergence
or divergence of civilian and military ideas about the use of  force and the international
environment.10

Wilhelm Agrell ger ett viktigt bidrag när han påtalar doktriners betydelse som styrmedel.
Till skillnad från Desch har han således ett mer förvaltningspolitiskt angreppssätt:

Doktriner är (…) nödvändiga för att styra det politiska agerandet på olika fält som utri-
kes- och försvarspolitik och för att stora organisationer som en försvarsmakt (…) skall
kunna fungera effektivt. 11

Om Desch och Agrell har rätt är doktriner inte bara viktiga, de är dessutom nödvändiga
inom det politikområde avhandlingen avser behandla. Vidare är de en förutsättning
för att FM skall kunna fungera effektivt.

Trots dessa till synes avgörande betydelser omnämner i Sverige varken politiker
eller förvaltning uttryckligen doktrin som en del av styrningen. Avhandlingen tar dock
fasta på att doktrin de facto är en del av styrningen av FM och att denna del delvis är
såväl outforskad som ouppmärksammad, åtminstone vad avser förhållandena i
Sverige.12

I en annan rapport med beröring till FM sker en koppling till just doktrinbegreppet:

Det är först blockpolitikens fall som påtvingat anpassningar av den institutionaliserade
säkerhetspolitiska doktrinen. Det är i ett sådant sammanhang som de mekanismer i
beslutsprocessen framträder som varit outtalade förutsättningar för själva politiken och
dess underförstådda rationalitet.13

Enligt detta synsätt är alltså doktrinen, i detta fall den säkerhetspolitiska, att betrakta
som en övergripande rationalitet. Det är blockpolitikens fall, konstituerad i Warzawa-
paktens respektive Sovjetunionens upplösning, som initierat revideringar av Sveriges
”gamla” säkerhetspolitiska doktrin. Vad denna s.k. anpassning innebär substantiellt
utvecklas inte i rapporten.

Att det anses viktigt att ta fram en ny doktrin framgår i intervjusvaren från det
tidigare nämnda betänkandet. En utskottsledamot är självkritisk i konstaterandet:

Var femte-sjätte år presenterar den politiska ledningen ett nytt paradigm för det militära
försvaret. (…) Det gör att det finns en viss vanmakt i Försvarsmaktens operativa led-
ning.14

Perioden efter Berlinmurens fall kanske skall ses som en omvälvande tid under vilken
ett nytt paradigm, post-kalla krigets paradigm, sakta tagit form.15  Mot denna problem-
bakgrund kan avhandlingens övergripande frågeställning nu formuleras: Fanns det
skillnader i synsätt på den försvarspolitiska doktrinen mellan den politiska ledningen och den militära
ledningen i Sverige under 1990-talet?
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En bakomliggande tanke är att om det visar sig föreligga skillnader mellan res-
pektive lednings syn på den försvarspolitiska doktrinen, så kan detta utgöra en del av
förklaringen till att den politiska ledningen synes ha svårt att styra FM inom de orga-
nisatoriska och ekonomiska områdena, d.v.s. de områden som åtminstone delvis är
uppmärksammade och utforskade.

Problemet kan dock i förlängningen bli avsevärt större än att enbart gälla svårig-
heter i styrningen av FM. Avsevärt resursslöseri i fred skulle kunna bli resultatet om
ledningarna inte har gemensam syn på försvarsdoktrinen och strategin. Ytterst riske-
ras dessutom misslyckanden i krig som inte bara skulle kunna innebära onödiga perso-
nella och materiella förluster utan också att landets frihet och oberoende i slutänden
går förlorad.

Doktrin är alltså ett viktigt styrmedel som omnämns sparsamt i de utredningar
och rapporter som behandlar styrningen av FM. Kanske är det också så att de stats-
vetenskapliga undersökningar som gjorts av svensk förvaltningspolitik på senare tid
varit allt för generella för att uppmärksamma de särskilda omständigheter som om-
ger FM. Kanske är det dessutom så att svensk statsvetenskap saknar tradition att
studera doktriner som styrmedel, åtminstone vad avser styrningen av FM. 16

I denna avhandling är den främsta strävan att bearbeta det försvarspolitiska om-
rådet empiriskt med inriktning mot försvarsdoktrin och strategi.

I ett internationellt perspektiv är avhandlingen ovanlig, kanske unik, så till vida att
den dels behandlar en småstats försvarsdoktrin, dels nyttjar den öppenhet som finns
i de nordiska samhällena. Denna öppenhet har bl.a. möjliggjort att såväl relativ färsk
skriftlig empiri har kunnat användas som att högt uppsatta personer inom den poli-
tiska och den militära ledningen gått med på att besvara känsliga frågor inom ett
område som traditionellt omges av stor sekretess.

3. Syfte och frågeställningar
3.1 Syftena – Jämföra och förklara
Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva och jämföra den svenska politiska res-
pektive militära ledningens syn17 på den försvarspolitiska doktrinen. Utöver detta
övergripande syfte avser avhandlingen, oavsett om det faktiskt visar sig föreligga
skillnader eller ej, att bidra till förklaringen till varför det kan föreligga skilda synsätt.

Som ett led i detta kartläggs förhållandena även i Finland resp. Norge. Dessa
förhållanden används som referens vid analysen av de svenska förhållandena. Moti-
veringen till att dessa stater väljs som referenspunkter presenteras senare i detta kapi-
tel.
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3.2 Frågorna – Skillnader i synsätt och olika vägval
Utifrån ovanstående syfte och den övergripande frågeställningen ställs följande frå-
gor:
• Vilken är den politiska ledningens syn på den försvarspolitiska doktrinen?
• Vilken är den militära ledningens syn på den försvarspolitiska doktrinen?
• Kan olika underordnade tekniska, taktiska och operativa vägval18 förklara skillna-

der i  synsätt på strategi och därmed även på doktrin?

Av dessa frågor är den tredje underordnad. Detta innebär bl.a. att det empiriska
underlaget som inhämtats för att besvara de två första frågorna även använts till att
försöka besvara den tredje. Vidare innebär det att avhandlingen struktureras utifrån
de två första frågorna.

4. Inledande avgränsningar
Utifrån avhandlingens syfteformulering kanske läsaren vid det här laget har skapat sig
föreställningar om vad som komma skall. Det kan därför vara på plats att redan här
göra vissa klarlägganden avseende vad avhandlingen INTE kommer att problemati-
sera. I min syftesformulering använde jag t.ex. beteckningen ledning. Dessa är alltså
de aktörer som avhandlingen avser behandla. Dessutom omnämndes dessa aktörers
syn. Inget av dessa begrepp kommer emellertid att problematiseras. Andra forskare
har redan gjort detta på ett för mig användbart sätt vilket också motiverar varför
utgångspunkten tas hos dessa forskare. Det krävs dock en lite djupare förklaring
innan ”forskningsresan kan gå vidare”.

4.1 Aktörer och politisk kognition
Aktörer är individer och grupper med förmåga att medvetet påverka omgivningen
enligt vissa önskemål. Jag är intresserad av två grupper; den politiska ledningen och
den militära ledningen. Jag definierar gruppen ”politisk ledning” såsom individerna
försvarsministern, statssekreteraren i försvarsdepartementet samt varje enskild med-
lem av försvarsberedningen  och försvarsutskottet.  Gruppen ”militär ledning” defi-
nieras som generals- och amiralspersoner i aktiv tjänst.19 Jag är medveten om att de
båda grupperna inte är homogena. Den politiska ledningens medlemmar har t.ex.
olika partitillhörighet medan den militära ledningens medlemmar tillhör olika försvars-
grenar. Detta till trots är det skillnader och likheter mellan politiker och militärer jag
avser undersöka och försöka förklara i avhandlingen.
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Ordet ”syn” leder osökt tanken till politisk kognition. Här fokuseras intresset på
skillnader mellan olika aktörers sätt att betrakta en viss utvecklingslinje i samhällslivet,
t.ex. den försvarspolitiska doktrinen. I centrum står alltså aktörernas sätt att tänka
kring olika politiska frågor såsom de försvarspolitiska. Själva tänkandet betraktas
som en viktig delförklaring till varför t.ex. olika strategiska vägval ser ut som de gör.20

4.2 Jämförelser på djup och bredd
Jag är intresserad av att undersöka eventuella skillnader mellan den politiska och den
militära ledningen i, framför allt, Sverige utifrån det problem som beskrevs tidigare i
detta kapitel. Detta medför att jag INTE kommer att genomföra olika jämförelser
som trots allt skulle kunna göras utifrån det empiriska material som insamlats. Jag
skulle t.ex. kunna jämföra synsätten mellan de olika politiska ledningarna i de tre stater
som undersökts. Ett annat alternativ skulle kunna vara att studera skillnader mellan
företrädare för olika politiska partier. Alla dessa alternativ skulle dock kräva en annan
problemformulering än den som jag nu presenterat. Framför allt skulle det innebära
att jag skrev en annan avhandling än den jag vill skriva. De ytterligare möjligheter som
det empiriska materialet ger hänskjuter jag till fortsatt forskning.

5. Introduktion av doktrin och strategi
5.1 Beskriva och jämföra doktrin
Aktörernas syn på försvarsdoktrinen kommer att jämföras utifrån en analysram som
presenteras utförligare i del II. Redan nu bör läsaren emellertid känna till att jag be-
traktar doktrinen som ett ”ramverk” ur vilket man hämtar den rationalitet som an-
vänds vid analys av de problem den avser hantera och vid det direkta handlandet.
Doktrinen består av tre delar:
I) en beskrivning av vilka värden doktrinen i fråga avser bevara och skydda (VAD)
II) en beskrivning av de hot som bedöms föreligga mot dessa värden (VEM)
III) handlingsplaner, strategier, för hur dessa hot skall bemötas. (HUR)

Avhandlingens analysram bygger på Katarina Brodins analysschema för studiet av
utrikespolitiska doktriner. Detta schema har justerats för att passa studiet av försvars-
politiska doktriner varvid tre frågor tagits fram. Svaren på frågorna konstituerar till-
sammans doktrinen:
1) VAD skall det militära försvaret skydda?
2) VEM hotar landet militärt?
3) HUR skall det militära försvaret lösa sina uppgifter?
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Här framgår sambandet mellan de styrmedel som introducerades inledningsvis:
Doktrinen är, enligt mitt synsätt, överordnad strategin och innehåller även abstrakta
föreställningar om hot och värden. Föreställningarna leder till framtagandet av uppgif-
ter.  Strategin är doktrinens konkreta del och består av planering och planer för att lösa
uppgifterna.

5.2 Underordnade vägval som förklaring
För att å andra sidan besvara den tredje frågeställningen och för att nå det förklarande
syftet används strategi som beroende variabel. Jag avser undersöka om det finns be-
lägg att påstå att till synes små underordnade beslut i slutänden får stora konsekvenser
när det gäller att utforma den försvarspolitiska strategin. Dessa små beslut strukture-
ras med stöd av en modell som utformats av Edward Luttwak varvid operativt,
taktiskt respektive tekniskt vägval används som oberoende variabler.21 Strävan har
varit att begränsa analysen till den uppgift som är dimensionerande för FM, d.v.s. att
försvara landet mot väpnat angrepp.

6. Norge och Finland som referenser
En fråga som osökt torde infinna sig hos läsaren är varför jag betraktar Norge och
Finland som referenser och inte nyttjar dem till att göra en strikt komparation. Frågan
kanske blir än större när läsaren finner att jag ger de tre staterna relativt likartat ut-
rymme för behandlingen av det empiriska materialet. Det första ledet i frågan besva-
rar jag med att avhandlingen syftar till att beskriva förhållandet i Sverige. Det är
eventuella skillnader i Sverige jag är intresserad av att förklara. Det andra ledet moti-
verar jag med att jag funnit det empiriska materialet från referensfallen så pass intres-
sant att det förtjänar att presenteras i den omfattning som nu sker. Dessutom var jag
ju ändå tvungen att behandla det empiriska materialet likvärdigt i min analys. Presen-
tationen krävde med andra ord inget större merarbete.

6.1 Det jämförande syftet
Motiven till att Norge och Finland valts som referenser kan kopplas till frågorna
VEM, VAD och HUR. När det gäller frågan VEM är både Norge som Finland lika
Sverige eftersom:
• dessa länders säkerhetspolitiska situation, liksom Sveriges, inte förändrades lika

drastiskt efter det kalla krigets slut som den gjorde för många andra stater. Detta
bottnar främst i den säkerhetspolitiska kontexten kring Kola, en kontext som de
tre delade under 1990-talet.

När det gäller frågan VAD är såväl Norge som Finland lika Sverige såtillvida att:
• även dessa bägge länder har befolkning, institutioner och infrastruktur koncentre-

rade till respektive lands södra delar.
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• även dessa länder har en relativt lång erfarenhet av demokrati. Alla tre har dess-
utom liknande syn på marknadsekonomi, rättssamhälle och mänskliga rättigheter.

När det gäller frågan HUR är såväl Norge som Finland lika Sverige såtillvida att:
• dessa länder, liksom Sverige, bygger försvarets sammansättning på principen om

ett balanserat försvar. Samtliga länder har således valt att bygga upp försvaret
kring tre likvärdiga försvarsgrenar.

• dessa länder, liksom Sverige, bygger försvaret på principen om allmän värnplikt.
• dessa länder har, liksom Sverige, åtminstone fram till och med undersöknings-

perioden, inriktat det militära försvaret mot ett invasionsförsvar.

6.2 Det förklarande syftet
På den säkerhetspolitiska nivån går det att påpeka att samtliga tre stater är medlem-
mar av  multinationella organisationer med säkerhetspolitisk betydelse (FN, NATO,
EU). Denna likhet är dock samtidigt en olikhet eftersom Norges medlemskap i NATO
kan karaktäriseras av att främst vara av militär och politisk art, medan Sveriges och
Finlands medlemskap i EU främst är av ekonomisk och politisk art.

Det finns givetvis ytterligare olikheter som är relevanta i detta sammanhang av
vilka troligen de skilda erfarenheterna från andra världskriget är en av de främsta.
Även olikheterna i beslutscyklerna är av stort intresse när vi längre fram återkommer
till förklaringsmodeller.

Avseende de oberoende variabler som beskrevs ovan i 5.2 anser jag emellertid att
de tre staterna är lika. Jag anser således att det går att tona ned betydelsen av ovanstå-
ende olikheter och att det trots dessa ändå är möjligt att nå det förklarande syftet.

7. Disposition
Avhandlingen är indelad i fyra delar om totalt nio kapitel. Detta kapitel är en inle-
dande introduktion. I det andra, nästkommande, kapitlet presenteras översiktligt be-
fintliga teorier samt forskningsläget inom forskningsområdet. Resonemanget i det
första avsnittet, det om befintliga teorier, inleds med förvaltningspolitiska tankar kring
styrning och beslutsprocesser. Detta begränsas dock till specifika frågor kring kon-
troll av FM och försvarsdoktrinens roll i detta sammanhang. Härvid uppmärksam-
mas särskilt strategins betydelse. Det andra avsnittet tar upp centrala begrepp. Samti-
digt som dessa begrepp behandlas och definieras sker ytterligare avgränsningar. Re-
sonemanget inleds med begreppet säkerhet och leder via säkerhets- och försvarspo-
litik till ett inledande resonemang kring doktrin och strategi. I kapitlets tredje avsnitt
sätts avhandlingen in i ett vidare sammanhang. Här görs ytterligare avgränsningar vilka
kopplas till såväl olika hierarkiska nivåer som de situationer en försvarsdoktrin om-
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fattar. I kapitlets fjärde och sista avsnitt sker en kort genomgång avseende läget inom
relevant forskning. Här konstateras att avhandlingens roll i detta sammanhang främst
är att fylla en empirisk lucka och att någon liknande undersökning inte gjorts tidigare.

Del II innehåller tankar kring metod och teori. I det tredje kapitlet förs ett resone-
mang kring metod och tillvägagångssätt samt problematik inom forskningsområdet.
Syftet med kapitlet är främst att beskriva hur jag sett på de vetenskapliga problem jag
stött på samt att motivera de vägval jag gjort.

Syftet med kapitel 4 är främst att redovisa den modell som används vid insamlandet
och kategoriseringen av avhandlingens empiriska material, d.v.s. operationaliseringen
av doktrin. Här beskrivs hur jag avser nå syftet att beskriva och jämföra doktrin.
Kapitlets inledande avsnitt bryter ned försvarsdoktrinen i totalt 21 olika beståndsde-
lar. Inspiration har hämtats från Katarina Brodin. Dessutom har jag utnyttjat Carl von
Clausewitz och Barry Buzan när jag tagit fram avhandlingens analysschema.

I kapitlets avslutande avsnitt görs ett försök att skapa syntes av beståndsdelarna.
Härvid beskrivs åtta idealbilder i synen på en försvarsdoktrin. Dessa bilder används
senare i det avslutande resonemanget.

Avslutningsvis i del II, i kapitel 5, behandlas strategi och de teoretiska utgångs-
punkterna för det förklarande syftet. Inspirationskälla har främst varit Edward Luttwak.
Kapitlet inleds med ett avsnitt som i generella ordalag beskriver olika perspektiv på
förklaring. I det andra avsnittet presenteras en egen modell som beskriver hur olika
underordnade vägval kan påverka försvarsdoktrinen och strategin. Dessutom pre-
senteras en egen förklaringsmodell avseende hur doktrinutveckling kan leda till skilda
synsätt ledningarna emellan. Båda modellerna används i de avslutande resonemangen
i del IV.

I de tre följande kapitlen, d.v.s. i del III, sker en redovisning av det empiriska
materialet. Redovisningen sker kapitelvis stat för stat. Syftet med kapitlen är främst
att, stat för stat, beskriva och jämföra synsätten hos den politiska respektive den
militära ledningen avseende den försvarspolitiska doktrinen. Dessutom tillhandahåller
kapitlen empiri till resonemanget kring förklaringar och strategi i del IV. Varje kapitel
avslutas med sammanfattande slutsatser.

Den fjärde och sista delen av avhandlingen, del IV, består av ett enda kapitel. Här
sker inledningsvis en jämförelse mellan resultaten från respektive stat. Syftet med av-
snittet är att redovisa de skillnader och likheter staterna emellan som framkommit,
varvid strategi (HUR) sätts i fokus. I det efterföljande avsnittet sker en analys av de
resultat som framkommit. Syftet med avsnittet är att försöka förklara vad skillna-
derna i synsätt kan bero på varvid utgångspunkten tas i det teoretiska resonemanget
från kapitel 5. I kapitlet sker också en sammanfattning av avhandlingen och de resultat
som framkommit. Kapitlet innehåller även förslag till fortsatt forskning.
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14 SOU 1996:18, Vem styr försvaret?, Stockholm, Fritzes, s. 62.
15 Det kanske är missvisande att använda Thomas Kuhns begrepp ”vetenskaplig revolution” i detta

sammanhang även om det är lockande att tala om ”inkommensurabla” synsätt mellan den politiska
och den militära ledningen. Se bl.a. Thurén, T. (1994) Vetenskapsteori för nybörjare, Saltsjö-Boo, Tiger
Förlag, s. 72-77.

16 I nästa kapitel berör jag detta utförligare under rubriken ”forskningsläget” varvid även internationell
forskning presenteras.

17 Att jag väljer att undersöka syn på försvarsdoktrin och inte den faktiska doktrinen hänger samman
med att det inte går att finna en samlad och öppen redovisning av doktrinen. Jag har därför tvingats
”skapa” en doktrin av beståndsdelarna värden, hot och strategi. (Utförligt resonemang kring detta
förs längre fram). Mot denna bakgrund anser jag det vara mer rättvisande att tala om resp. lednings
syn på dessa delar. Det har trots allt gjorts försök att formulera olika doktriner, se t.ex.:

- Försvarsmakten, Högkvarteret (2002), Militärstrategisk doktrin (02-05-31, 09833:66414). Denna
handling utgavs således efter avhandlingens undersökningsperiod.

- Swedish Armed Forces, Headquarters (1997), Joint Military Doctrine – Peace Support Operations (October
1997). Denna handling avser således dels den operativa nivån, dels en krishanterande situation.

- Försvarsmakten, Arméledningen, (1995) Arméreglemente del 2, Taktik.  (95-05-19, 09833:TFD95016).
Denna handling beskriver på s. 37-38 den taktiska doktrinen för armén.
Det är värt att notera dels att dessa handlingar framtagits i en viss kronologisk ordning, dels att det
är ÖB och inte den politiska ledningen som fastställt den strategiska doktrinen.
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18 Möjligen hade delbeslut varit ett bättre ordval än vägval. I det senare kan det underförstått inrymmas
dels att det är frågan om ett beslut av större omfattning, dels att den som fattar detta beslut är
medveten om dess konsekvenser. Jag har valt att använda vägval uteslutande med koppling till det
första ledet i denna tolkningsmöjlighet, d.v.s. som ett beslut av större omfattning.  Jag återkommer
till resonemanget i kapitel 5.

19 Det kan tyckas att jag behandlar resp. lednings medlemmar allt för likvärdigt. Kanske en viktning
hade varit på sin plats. Mer om detta i metodresonemanget.

20 Se t.ex. Allison, G. T. (1971) Essence of  decision, Harper Collins  Publishers, s. 10-38. Exempel på
svenska statsvetenskapliga arbeten inom området är doktorsavhandlingen: Stern, E. K. (1999)
Crisis Decisionmaking: A Cognitive Institutional Approach, Statsvetenskapliga Institutionen, Stock-
holms Universitet  och licentiat-uppsatsen: Eklund, N. (1999) Svensk Europaanpassning 1988-1994 –
kognitiva förutsättningar för transnationalisering, Statsvetenskapliga Institutionen, Umeå Universitet.

21 Mer om detta i kapitel 5.
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KAPITEL 2
Teorier, begrepp, avgränsningar och forskningsläge

1. Teorier inom forskningsområdet
Ambitionen i detta avsnitt är givetvis inte att ge en uttömmande beskrivning av olika
statsvetenskapliga modeller. Syftet är endast att inplacera avhandlingen i ett större
sammanhang. Detta görs på ett överskådligt sätt varvid endast ett urval av litteraturen
inom fyra områden valts ut. Avsnittets logik kan beskrivas som en tratt där jag steg
för steg närmar mig avhandlingens problemområde.

Inledningsvis beskrivs de styrsystem och styrformer som finns generellt beskrivna
av tre centrala författare inom svensk förvaltningspolitik. Därefter beskrivs styrproblem
som kopplas till den specifika relationen mellan politiker och militärer. Slutligen redo-
visas modeller om doktriner och strategier. Bidragen till doktrin är hämtade från två
avhandlingar och har valts främst beroende på att de berör nordiska förhållanden
och alltså inte gäller användning av kärnvapen. Två av de tre bidragen till strategi har
valts eftersom de betraktar fenomenet på olika sätt: som beroende respektive obero-
ende variabel. Det tredje bidraget har valts för att det överhuvudtaget inte betraktar
strategi som en variabel. Tillsammans visar bidragen på svårigheterna att nå en ge-
mensam syn på strategi.

1.1 Modeller inom förvaltningspolitik
1.1.1 Styrning
Lennart Lundquist talar om styrningens s.k. abstraktionsgrader och definierar tre ni-
våer; styrningssystem, styrningsformer respektive styrningstekniker. Han menar att
systemen är sammansatta av former och att dessa i sin tur består av olika tekniker.1

Donald Söderlind och Olof Petersson urskiljer tre huvudprinciper som påminner
om Lundquists system: lagstyrd, folkstyrd och marknadsstyrd förvaltning.

De slår fast att det finns olika principer för styrning, men påpekar samtidigt att när
det talas om ”styrning” i allmänna ordalag så kopplas begreppet i regel samman med
en av huvudprinciperna: den folkstyrda förvaltningen och den demokratisk-parla-
mentariska styrkedjan.2

Lundquist identifierar fyra typer av aktörer i denna parlamentariska styrkedja. Mellan
och inom dessa aktörer beskriver han tre olika typer av styrning. Förvaltningsstyrning
innebär att riksdag och regering styr förvaltningen. Lundqvist definierar förvaltnings-
styrning som politikernas medvetna försök att förmå förvaltningen att verka på det
sätt som politikerna önskar.3  Det är denna sistnämnda styrning som är av intresse i
avhandlingen.
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Lundquist andra abstraktionsnivå handlar om styrformer. Avseende förvaltnings-
styrning presenterar han sex former: Orderstyrning innebär att förvaltningen styrs vid
avgörandet i ett enskilt fall. Regelstyrning innefattar främst riksdagens lagar och reger-
ingens förordningar.

Anslagsstyrningen består av ekonomiska medel som dels skall täcka utgifterna för
driften och själva verksamheten. Rekryteringsstyrningen kan vara både specifik, t.ex. när
en myndighetschef  utses av regeringen, och generell, t.ex. i form av generella krav för
läkare och andra yrkeskategorier. Organiseringsstyrning omfattar struktureringen av för-
valtningen. Slutligen inkluderar informationsstyrning all styrning som inte tas upp i de
övriga fem formerna. Till skillnad från dessa mer eller mindre formaliserade styr-
former är denna form oftast informell. I praktiken kan allt som politikerna säger
påverka förvaltningen på endera sätt. Detta gäller t.ex. betänkanden, propositioner
och utskottsutlåtanden. För att detta skall betraktas som styrning är det dock – enligt
vad Lundquist är noga med att påpeka – nödvändigt att politikerna avser att styra.4
En stor del av det empiriska materialet i min avhandling kommer att utgöras av just
betänkanden, propositioner och utskottsutlåtanden. Att dessa är att betrakta som
styrning i detta fall kommer att förklaras i samband med att den försvarspolitiska
beslutscykeln presenteras i nästa kapitel.

Avseende den tredje dimensionen, graden av precision, pekar Lundquist grovt ut
tre nivåer. Vid låg grad av precision är det frågan om ram- eller målstyrning och vid
hög grad om detaljstyrning. Däremellan återfinns programstyrning.5

Graden av precision kommer inte att beröras i någon större omfattning i min
avhandling. Istället väljer jag att ta fasta på det som antyddes i föregående kapitel,
nämligen att riksdagen beslutat målstyra FM i operativa termer.

Den styrning som behandlas i min avhandling kan alltså beskrivas utgående från
Lundqvist:
• Styrsystem – Förvaltningsstyrning
• Styrform – Informationsstyrning  & Målstyrning

1.1.2 Beslutsprocesser
Som antytts ovan kommer jag att återkomma till den specifika beslutsprocessen inom
försvarspolitiken i nästkommande kapitel. Det finns dock anledning att här, i mer
generella termer, sätta styrningen i ett sammanhang. Även i detta fall är Lundquist
behjälplig. Han beskriver en policyprocess med fem olika stadier där själva besluts-
fattandet återfinns i mitten. Det föregås av stadierna initiering och beredning samt
efterföljs av stadierna implementering och efterkontroll. Lundquist menar att förvalt-
ningens huvuduppgifter är att bereda och implementera politikernas beslut. Han be-
skriver beredning som det stadium då:

(…) det material som erfordras som beslutsunderlag samlas in, värderas och samman-
ställs. Det gäller information om mål, medel och alla typer av resurser. Slutprodukten i
beredningen är ett förslag till beslut.6
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Implementering innebär att beslutet realiseras genom faktiska åtgärder. Efterkontrollen
innebär att dessa implementeringsåtgärder värderas efter någon standard, utvärdering
med andra ord. Här vill jag återkoppla till en problembeskrivning som citerades i
föregående kapitel:

Det är ytterst svårt att mäta i vilken utsträckning de operativa uppgifterna löses.7

Lundquists beskrivning av beslutsprocesser ger associationer kopplade till avhandlingens
problemområde. Det är t.ex. mycket möjligt att en doktrin skulle kunna vara den
standard Lundquist talar om. Jag återkommer till detta resonemang längre fram i
kapitlet. Här närmar sig resonemanget samtidigt ett annat område av statsvetenskapen,
internationell politik, och den inriktning inom detta område som behandlar den civila
kontrollen av det militära.

1.2 Kontroll av Försvarsmakten
Samuel P. Huntington skiljer på två olika sätt för det civila att kontrollera det militära;
subjektiv respektive objektiv kontroll.8  Subjektiv kontroll syftar till att maximera det
civilas makt i förhållande till det militära genom att ”civilisera” det militära. Kärnan i
den subjektiva kontrollen är att förvägra det militära en oberoende sfär.

Huntington anser emellertid att ingen av den subjektiva kontrollens metoder upp-
fyller de krav som kommit att ställas under efterkrigstiden. Nu krävs istället objektiv
kontroll vilken syftar till att maximera den militära professionalismen genom att ”mi-
litarisera” och ”avpolitisera” det militära. Kärnan i den objektiva kontrollen är att
erkänna militär professionalism.

Den objektiva kontrollen genomförs genom att skapa en politiskt neutral offi-
cerskår. Dessutom måste officerskåren sakna direkt koppling till någon enskild social
klass. För att nå största möjliga objektiva kontroll pekar Huntington ut två avgörande
aspekter:
• Officerskårens makt (d.v.s. befogenheter och inflytande) i förhållande till andra,

civila, grupper i samhället.
• Officerskårens ideologiska syn i förhållandet till samhället i övrigt.

Den objektiva kontrollens maktaspekt är relevant för avhandlingen. Vid en när-
mare granskning hade det säkerligen gått att påvisa politiska åtgärder vad avser såväl
befogenheter (nivå, enighet, omfång) som inflytande (kåranknytning, resurser, pene-
tration, prestige). Det är dock den andra aspekten av den objektiva kontrollen, de
ideologiska synsätten, som jag avser behandla utförligare i min avhandling. Jag går
emellertid inte så långt som att kalla det ideologi. Istället fokuserar jag på synsätt på
doktrinen.

Ett annat synsätt presenteras av Barry Posen som utarbetat två modeller där dok-
trin istället är beroende av strategi. Det som skiljer modellerna är det säkerhetspoli-
tiska klimatet. När det präglas av avspänning gäller organisationsteorin medan makt-
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1.3 Försvarsdoktrin
En som emellertid går så långt som att tala om ideologier i dessa sammanhang är
statsvetaren Jack Snyder. I sin studie av försvarspolitiskt beslutsfattande i förspelet till
första världskriget menar han att officerskåren i såväl Frankrike som Tyskland före
1914 hade utvecklat ideologier. Snyder menar att dessa ideologier bl.a. bestod av
olika föreställningar om hur militära medel borde användas, d.v.s. om militär strategi.9

Wilhelm Agrell menar att ideologier och doktriner i stor utsträckning kan betrak-
tas som synonyma begrepp vilka främst skiljer sig genom att de används i olika
sammanhang. Han menar att bägge betecknar helhetsuppfattningar, tankesystem eller
paradigm. Denna helhetsuppfattning består av omvärldsanalys, uttalade målsättningar
samt handlingsmönster. Agrell presenterar i sin avhandling olika perspektiv på dok-
trin. Gemensamt för de perspektiv han behandlar är att doktrinen inte bara är ett
styrmedel, den är dessutom att betrakta som ett tankesystem eller rationalitet. Det
som skiljer perspektiven är istället varifrån förändringsimpulserna kommer; utifrån,
inifrån eller från själva strukturerna. 10

Katarina Brodin definierar i sin statsvetenskapliga avhandling doktrin på liknande
sätt som Agrell men ersätter handlingsmönster med strategi. Strategin utgör således,
enligt Brodin, en del av doktrinen. Jag delar hennes uppfattning men är medveten om
att förhållandet mellan doktrin och strategi inte är oomtvistat.11

1.4 Strategi
Det är överhuvudtaget svårt att hitta statsvetenskapliga arbeten som handlar om stra-
tegi som en del av den politiska styrningen av det militära. Jag har trots allt funnit tre
arbeten som jag anser vara användbara i detta sammanhang, åtminstone delvis. Ty-
värr har de alla bristen att de utgår från ett stormaktsperspektiv och alltså bara kan ge
vissa uppslag för en studie av förhållandena i en småstat. Jag skall här endast ge korta
och översiktliga redogörelser för de tre synsätten. Att jag valt just dessa synsätt beror
dels på att de har olika synsätt och därmed understryker svårigheterna med att få en
entydig definition av begreppet strategi, dels på att jag (trots allt) kommer att använda
mig av delar av de teoretiska resonemangen från var och en av dem i mitt avslutande
kapitlet och då i anslutning till mitt förklarande syfte.

Stephen Van Evera presenterar en modell som utgår från en beroende variabel,
riskerna för att krig skall bryta ut (stora eller små). Han arbetar med två mellanlig-
gande variabler, strategi (offensiv eller defensiv), respektive ansträngning för erövring
(lätt eller svårt). Vidare finns fyra oberoende faktorer av variabler, geografiska, natio-
nella, militära och diplomatiska, varav endast de två sistnämnda påverkar strategi. Till
de militära faktorerna inkluderar han teknologi, operationer, gruppering respektive dok-
trin.

Avseende de diplomatiska faktorer pekar han på typ av säkerhetspolitiskt arrang-
emang. 12
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balansteorin gäller vid spänt klimat såsom kallt krig. I organisationsteorin arbetar Posen
med tre oberoende variabler som påverkar militär doktrin: strategi, samsyn och ut-
veckling. Avseende strategi menar han att det finns tre alternativ att välja mellan: offen-
siv, defensiv och avskräckning.13  Även i maktbalansteorin används de tre variablerna.
Samsyn och utveckling sammanförs dock till något som betecknas politisk inter-
vention. Avseende strategi beskriver Posen tio fall där de bägge ledningarna har gemen-
sam syn på strategi men inget fall där de har olika syn.14

Liksom Posen pekar Colin Gray på relationen mellan politiker och militärer. Han
menar att två problem påverkar denna. Det första problemet gäller avsaknaden av
tydlig politisk styrning. Det andra problemet handlar om avsaknad av dialog mellan poli-
tiker och militärer. Gray ser en fara i att den politiska ledningen ignorerar betydelsen
av strategi medan den militära ledningen ignorerar politikernas världsbild. Han menar
dessutom att alltför distinkta ansvarsområden, politikerna för krig medan militärerna
utkämpar slag, kan leda till att den ”överbryggande” strategiska nivån saknas. Till
skillnad från de två föregående forskarna använder Gray emellertid inte strategi som
variabel. 15

1.5 Sammanfattning
Utgående från främst Lundquists generella förvaltningspolitiska modeller kan av-
handlingens problemområde inordnas i en statsvetenskaplig tradition som gäller styr-
ning av förvaltning.

Med hjälp av Lundquists beskrivning av beslutsprocesser återfinns flera möjliga
problem avseende den specifika styrningen av FM. Ett gäller huruvida FM överhuvud-
taget vill implementera politikernas beslut. Viljan bedöms särskilt låg om det av poli-
tikerna fattade beslutet inte går i linje med det av FM under beredningsfasen före-
slagna. Ett annat problem gäller politikernas möjligheter att kontrollera FM:s imple-
mentering av besluten.

Detta gäller i synnerhet den del av styrningen som berör uppgifter, d.v.s. den del
som står i fokus för denna avhandling. Här kan konstateras att en standard, utifrån
vilken den politiska ledningen kontrollerar att fattade beslut verkligen implementeras,
är viktig.

Huntingtons beskrivning av objektiv kontroll av det militära innehåller en aspekt
som berör graden av överensstämmelse mellan officerskårens ideologiska syn och
synen i samhället i övrigt.

Agrell menar att ideologi och doktrin i huvudsak var synonyma begrepp och att
sammanhanget avgör vilket som används. I min avhandling anses doktrin vara det
lämpliga varför det fortsatta arbetet utgår från detta begrepp. Agrell beskriver även
olika perspektiv på doktrinen vilka har det gemensamma att doktrinen dels betraktas
som en helhetssyn eller ett tankesystem, dels anses vara ett styrmedel. Agrell delar upp



31

doktrinen i tre beståndsdelar: omvärldsanalys, uttalade målsättningar och handlings-
mönster. Även Brodin gör en liknande uppdelning men benämner handlingsmönstren
för strategier.

Förhållandet mellan doktrin och strategi är inte givet. Medan Brodin anser att
strategin utgör en del av doktrinen så beskriver Van Evera strategin som beroende av
doktrinen. Posen, å andra sidan, beskriver doktrinen som beroende av strategin. Det
finns således anledning att återkomma till begreppen doktrin och strategi längre fram.
(Så sker redan i nästa avsnitt i detta kapitel!) Redan nu kan dock sägas att jag delar
Brodins uppfattning.

Slutsatsen av denna genomgång är att doktrin i allmänhet och strategi i synnerhet
synes vara användbara som styrmedel. En av den politiska ledningen formulerad
strategi skulle kunna fylla två syften. Dels skulle den i initieringsfasen, tillsammans med
de ekonomiska och organisatoriska ramarna, kunna ange det utrymme inom vilket
den militära ledningen kan utforma sina beslutsförslag. Dels skulle den kunna använ-
das som standard i efterkontrollen.

Den politiska ledningen skulle helt enkelt kunna jämföra sin (ursprungliga) strategi
med den strategi som den militära ledningen bedömer som lämpligast utifrån er-
hållna mål, medel och resurser. Eventuella avvikelser skulle kunna korrigeras.

Om den politiska ledningen däremot inte formulerar en strategi i initieringsfasen
riskerar den att överlämna initiativet till den militära ledningen. Den militära ledningen
kan då formulera en ”egen” strategi, men behöver för den skull inte nödvändigtvis
delge den politiska ledningen sina synpunkter på hur krig skall föras. Ett tredje scena-
rio är att varken den politiska eller den militära ledningen formulerar någon strategi.
Detta skulle kunna innebära att landet saknar handlingsplaner för hur dess samlade
militära resurser skall användas i händelse av ett krig.

Jag återkommer till dessa tankar kring koordinerad, okoordinerad respektive obefintlig
doktrinutveckling i kapitel 5 samt i det avslutande resonemanget i kapitel 9.

2. Begrepp och vissa avgränsningar
Före resonemanget kring metod och tillvägagångssätt föreligger ett behov av att be-
skriva och definiera avhandlingens centrala begrepp. Vissa av begreppen ges en defi-
nition utan något djupare resonemang. Dessa begrepp och definitioner behövs dock
i bagaget för det fortsatta resonemanget, vilket motiverar att de ges utrymme även
här. Vid behandlingen av andra begrepp genomförs en mer ingående analys av olika
definitioner. Till denna senare grupp av begrepp hör doktrin och strategi.

2.1 Säkerhet
Jag anser att säkerhet betecknar det tillstånd då en aktör upplever att något hot inte
föreligger. Jag ser säkerhet som mer än enbart en militär angelägenhet och att en stats
säkerhet ytterst handlar om att bevara dess suveränitet. Enligt Buzan kan säkerhet
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kategoriseras i fem sektorer. Jag delar detta synsätt och inriktar primärt avhandlingen
på den militära sektorn. Jag återkommer dock till de övriga sektorerna. Buzan beskri-
ver säkerhet och den militära sektorn:

The security of  human collectivities is affected by factors in five major sectors: military,
political, economic, societal and environmental. (…) Generally speaking, military security
concerns the two-level interplay of the armed offensive and defensive capabilities of
states, and states’ perceptions of  each other’s intentions.16

Utifrån detta kommer dels samspelet mellan offensiv och defensiv, dels perceptionen
av militär kapacitet och politiska intentioner (vilja) att behandlas utförligare.

2.2 Säkerhetspolitik
Jag betraktar en stats säkerhetspolitik som överordnad såväl utrikes- som försvars-
politiken. Den nationella säkerhetspolitiken utgörs, enligt min mening, av en stats fast-
slagna reaktioner på uppfattade hot i den internationella miljön. I den fortsatta analy-
sen koncentrerar jag mig främst på militär säkerhet och militära hot, och då också
naturligt till försvarspolitik.

Enligt Nils Andrén är nationell säkerhetspolitik en sammanfattande beteckning på
en stats:

(…) politiskt styrda aktiviteter i syfte att kunna förverkliga sina mål också i situationer där
den ställs inför hot från andra aktörer, särskilt från andra stater,  i det internationella
systemet.17

Jag kommer att återkomma till de situationer som omnämns i citatet ovan i nästa
avsnitt.

2.3 Försvarspolitik
Det finns skäl att här ytterligare precisera inriktningen av avhandlingen. Jag definierar
totalförsvarspolitik som den politik som berör totalförsvaret som helhet. Den del av
totalförsvarspolitiken som enbart berör den militära verksamheten av detta totalför-
svar definierar jag som försvarspolitik. Det är denna sistnämnda del jag är intresserad
av.

Det bör beaktas att begreppet försvarspolitik är ”misshandlat” i det svenska språk-
bruket. När det talas om t.ex. försvarsutskottet, så avses egentligen totalförsvars-
utskottet. Detsamma gäller för t.ex. försvarsdepartementet och försvarsministern.
Även i definitionen av säkerhetspolitiken som bestående av främst utrikes- och för-
svarspolitiken, avses totalförsvarspolitiken. Det finns alltså en vidare definition av
”försvarspolitik”, som syftar till totalförsvaret som helhet, och en snävare definition,
som enbart syftar till det militära försvaret.

Jag avser således använda mig av den snävare definitionen. Jag använder mig av
”totalförsvarspolitik” som beteckning när hela totalförsvaret avses.
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2.4 Doktrin
Förhållandet mellan doktrin och nästkommande begrepp, strategi, är inte självklart.
Att jag här väljer att behandla doktrin först ger dock en fingervisning om min inställ-
ning, d.v.s. att doktrin är överordnad strategi.

 Jag får, som vi tidigare sett, stöd för detta synsätt av Katarina Brodin, som även
beskriver varför hon inte använder begreppet strategiska doktriner.

I en gammal statlig utredning definieras just strategisk doktrin:

Vederbörande statslednings uppfattningar om vilka allmänna principer som bör vara
vägledande för (a) dess egna dispositioner för bruk av existerande vapen (b) dess egen
vapenanskaffningspolitik samt (c) dess bundsförvanters dispositioner för bruk av existe-
rande vapen och (…) vapenanskaffningspolitik.18

Där framgår även syftet med dessa. De två huvudfunktionerna sägs vara att dels
utgöra rättesnören för utvecklingen inom den egna försvarssektorn, dels att utgöra
signaler till såväl motståndare som allierade. Enligt denna definition syftar adjektivet
strategisk på den allra högsta organisationsnivån, d.v.s. statsledningen.

Utöver problematiken i förhållandet mellan doktrin och strategi så finns även en
definitionsproblematik. Wilhelm Agrell menar att doktrin tillhör den kategori av be-
grepp som är mycket svårdefinierade, just därför att de används i så många olika
betydelser. Enligt Agrell utgör doktriner helhetsuppfattningar som kan användas både
för att analysera specifika problem och för att ange riktlinjer för agerande i framtida
situationer. Han anger även med stöd av Nordal Åkerman sin syn på förhållandet
mellan doktrin och strategi:

(D)oktrinen anger vissa styrande principer ur vilka flera alternativa strategier kan härledas.
Strategin, handlingslinjen i en speciell fråga, kan alltså betraktas som en tillämpning av
doktrinen.19

Bland annat Gunnar Jervas kompletterar doktrinbegreppet med ett tidsperspektiv
under vilket doktrinen anses gälla. Samtidigt binder han samman resonemanget med
nästkommande begrepp när han menar att en doktrin är en ram för olika
handlingsprogram. Om dessa program är långsiktiga betecknas de som strategiska,
medan de kortsiktiga och mer omedelbara betecknas taktiska. Återigen ser vi alltså
strategi i adjektivform, strategisk.

Denna gång inte betecknande en organisationsnivå utan ett tidsperspektiv.20

Jag anser att en doktrin är ett ”ramverk” som bl.a. består av den rationalitet som
används vid såväl analysen av de problem doktrinen avser hantera som vid det di-
rekta handlandet. Doktrinen består av tre huvuddelar:
I) en beskrivning av vilka värden doktrinen i fråga avser bevara och skydda (VAD)
II) en beskrivning av de hot som bedöms föreligga mot dessa värden (VEM)
III) handlingsplaner, strategier, för hur dessa hot skall bemötas. (HUR)



34

2.5 Strategi
Även strategi är ett svårdefinierat begrepp:

Human nature insists on a definition for every concept. But the word strategy has long
been used implicitly in different ways even if it has traditionally been defined in only one.1

Att strategi berör såväl den politiska som den militära sfären tar även Colin Gray fasta
på:

”Strategy”, a word stemming from the ancient Greek term for general and generalship,
refers to the relating of military power to political purpose. 22

Gray tar fasta på att strategi kan relateras antingen enbart till de militära medel och
den militära makt en stat förfogar över, eller till samtliga medel som står till statens
förfogande för att nå vissa mål. I det senare fallet benämner han begreppet grand
strategy.

Jomini talar enbart om strategi i dess rent militära innebörd. Han menar att krigs-
konsten består av fem komponenter varav strategi är en:

Strategy is the art of making war upon the map, and comprehends the whole theater of
operations. Grand Tactics is the art of  posting troops upon the battlefield (…) Strategy
decides where to act; logistics brings the troops to this point; grand tactics decides the
manner of execution and the employments of the troops.23

En av Jominis samtida, Carl von Clausewitz, uttrycker det:

(S)triden består av ett antal i sig avgränsade handlingar, som vi kallar stridsmoment och
som bildar nya enheter (…) Här uppkommer nu den alldeles speciella verksamheten att
planlägga och leda dessa stridsmoment i sig och att samordna dem sinsemellan för att tillgodose
krigets mål. Det ena kallas taktik och det andra strategi.24

Som förhoppningsvis redan framgått är jag alltså inte primärt intresserad av grand
strategy utan avser fokusera på strategi i dess renodlade militära form. För den skull
anser jag inte att de militära medlen är en självständig företeelse, tvärtom. André
Beaufre sammanfattar min åsikt väl även om definitionen av vissa termer är annorlunda:

Krigsstrategin, som tidigare dominerades av den militära strategin och därmed placerade
de militära cheferna i förgrunden, ingår idag i en totalstrategi. Denna styrs av de politiska
ledarna och den militära strategin spelar därför idag blott en underordnad roll.25

Oavsett om den militära strategin spelar en underordnad roll eller ej, så är det den jag
är intresserad av. Totalstrategin enligt Beaufres definition, har härvid endast betydelse
inom ramen för den överordnade säkerhetspolitiska doktrinen. Enligt min definition
är en (generell) strategi en handlingsplan som anger riktlinjerna för HUR  t.ex. en
organisation skall agera och nyttja disponibla resurser i en viss typ av situation för att
nå ett visst syfte. Strategin är även en styrning vad avser bl.a. anskaffning av materiel
samt utbildning och övning med personal, d.v.s. de resurser som bedöms nödvändiga
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för att kunna nå syftet med verksamheten i en specifik situation. I detta resonemang
finns en dualism inbyggd eftersom strategin skall vara vägledande dels för hur disponibla
resurser skall användas, dels för vilka resurser som skall utvecklas. Detta kan bli
motsägelsefullt och riskerar att undergräva den långsiktighet strategin eftersträvar.

Storstrategi (Grand strategy) tillhör den säkerhetspolitiska doktrinen medan (mili-
tär-) strategi tillhör den försvarspolitiska. Den sistnämnda kan i sig, som vi kommer att
se längre fram, innehålla flera kompletterande (inte alternativa) strategier.

Strategisk är ett adjektiv som anger en företeelses hierarkiska hemvist i organisato-
riskt hänseende och/eller i ett tidsperspektiv. För att företeelsen skall betraktas som
strategisk i det första avseendet krävs att den allra högsta nivån, i detta fall statens
politiska ledning, skall beröras i direkt mening. För att den skall bedömas som strate-
gisk i det sista avseendet skall den vara giltig över en relativt lång tidshorisont, i detta
fall en tidsrymd som är längre än ett försvarsbeslut.

3. Avhandlingen i ett vidare sammanhang och fler
avgränsningar

Detta avsnitt avser inplacera avhandlingen i ett vidare sammanhang vad avser dels
olika nivåer, dels till olika situationer. I anslutning till detta görs ytterligare avgränsningar.26

3.1 Avhandlingen och de olika nivåerna
Redan i inledningen av kapitel 1 stötte vi på problematiken med att placera in uppgif-
terna i rätt nivå. Såväl den säkerhets- som försvarspolitiska nivån nämndes liksom den
operativa. I föregående del av detta kapitel stötte vi även på totalförsvarsnivån. Dess-
utom nämndes olika begrepp som grand strategy, strategi, grand tactics respektive
taktik. Vidare tillkommer de olika försvarsgrenarna. Det är således på plats att här
klarlägga hur dessa nivåer hänger ihop samt precisera i vilken av dem avhandlingen
avser fördjupa sig.

Högst upp i hierarkin återfinns säkerhetspolitiken. Säkerhetspolitiken består främst
av utrikespolitik och totalförsvarspolitik. Totalförsvarets verksamhetsområde består i
sin tur av såväl militärt som civilt försvar. Den del av totalförsvarspolitiken som
enbart berör den militära verksamheten benämns här försvarspolitik.
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Figur 2.1: Försvarspolitiken inplacerad i ett hierarkiskt nivåschema.

Av ovanstående nivåer inriktar jag avhandlingen på den försvarspolitiska nivån. Den
försvarspolitiska doktrinen berör FM och landet som helhet. Jag anser att den strategiska
nivån omfattar denna nivå. Den nivå som berör delar av FM och delar av landet
benämns operativ nivå. Dock krävs att mer än en försvarsgren skall omfattas. Grand
tactics tillhör den operativa doktrinen. Den lägsta nivån, åtminstone i detta sammanhang,
är den taktiska. Denna nivå berör respektive försvarsgren var för sig.

3.2 Avhandlingen och de olika situationerna
Avsikten med detta avsnitt är att precisera de situationer som en heltäckande försvars-
politisk doktrin omfattar. Dessa situationer utgår från fred och kan eskalera via kris
och krig till överlevnad. I grunden har vi således fred, som kan eskalera till kris. Kris-
förebyggande är en situation då en kris bedöms kunna uppstå i närområdet eller avlägsnare
delar av Europa och världen. De förebyggande insatserna sker företrädesvis med
andra säkerhetspolitiska medel än de militära. Militära medel kan dock användas, t.ex.
genom förebyggande gruppering.

Om krisen inte går att förebygga eskalerar situationen till en kris-hanterande situa-
tion. I denna situation får de militära medlen en mer aktiv roll t.ex. genom peace-
keeping eller peace-enforcement. I båda krissituationerna används dock de militära
medlen endast indirekt för att försvara det egna landet.

Skulle en kris sprida sig och riskera att även involvera det egna landet uppstår en
krigs-avhållande situation. De militära medlen används till att avskräcka en presumtiv
angripare från att attacker.

   STORSTRATEGISK & 
STRATEGISK NIVÅ 

 

    

  Säkerhetspolitik  

  I  

  Totalförsvarspolitik  

  I  

  Försvarspolitik  

    

  I  

  OPERATIV NIVÅ  

  I  

  I  

  TAKTISK NIVÅ  

    
 

 



37

Skulle de militära medlen inte lyckas avskräcka en fiende från att angripa uppstår
en krigs-utkämpande situation.

När ett land dragits in i ett krig kämpar det ytterst för sin överlevnad. Ett land kan
förlora ett krig men ändå överleva, som t.ex. Norge trots tysk ockupation under
andra världskriget.27

Jag anser således att det finns sex situationer där militära medel kan lösa en politisk
uppgift.

Av dessa anser jag att det faktiska användandet av militära medel är tydligast i de
krishanterande, krigsavhållande och krigsutkämpande situationerna. Jag återkommer
till dessa situationer i det avslutande resonemanget i kapitel 9.

Figur 2.2:  Eskalationstrappan: De olika situationerna (stegen) då militära  medel kan komma till
användning i någon form.

FM:s fyra huvuduppgifter kan inplaceras i ovanstående eskalationstrappa. Utan att gå
djupt in i resonemanget kan påstås att uppgiften ”Stärka det svenska samhället vid
svåra påfrestningar i fred” hör hemma i situationen fred, medan uppgiften ”Bidra till
fred och säkerhet i vår omvärld” hör hemma i de två situationer som fokuserar på
kris. Uppgiften ”Hävda territoriell integritet” torde höra hemma i samtliga situationer
under fred och kris samt under den krigs-avhållande situationen. Uppgiften ”Försvara
landet mot väpnat angrepp” bedöms tillhöra samtliga situationer under krig och
överlevnad.

Avseende frågan HUR fokuserar jag på den krigsutkämpande nivån. Det är alltså
strategier för krigsutkämpande jag är intresserad av.

4. Kort om forskningsläget inom området
Som tidigare nämnts så är det förhållandevis tunnsått med statsvetenskapliga arbeten
som behandlar försvarsdoktrin som styrmedel. De arbeten som trots allt finns är
företrädesvis amerikanska. Detta medför flera problem för mig som vill arbeta med
den svenska försvarsdoktrinen i ett relativt nära tidsperspektiv. För det första behand-
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lar de utländska arbetena uteslutande doktriner ur ett stormaktsperspektiv och inte
det småstatsperspektiv jag eftersträvar. För det andra behandlar de ofta kärnvapnens
roll i den säkerhetspolitiska doktrinen  och inte doktriner om konventionella (icke-
nukleära) stridskrafters användning på den försvarspolitiska nivån som jag är intresse-
rad av.

Slutligen medför sekretess och andra omständigheter att det empiriska materialet
i de utländska arbetena ofta gäller förhållanden relativt långt tillbaka i vår samtidshis-
toria. Nedan försöker jag presentera några statsvetenskapliga arbeten som jag trots
allt bedömer som relevanta.

De arbeten jag oftast stött på hänvisningar till avseende doktriner är dels de tidi-
gare omnämnda av Barry Posen, dels de av Elizabeth Kier. Liksom Posen arbetar
Kier med stormaktsdoktriner under mellankrigstiden. Vid en närmare granskning av
hennes forskning visar det sig att hon fokuserar på två brittiska och franska försvars-
grenars, flygvapnets och arméns, doktrinsyn. Stundtals låter hon t.o.m. empiri från
enskilda truppslag exemplifiera en hel försvarsgren. Trots att hon, liksom jag, är in-
tresserad av doktrinsyn så arbetar hon således med andra problem än de jag är intres-
serad av.28

Tidigare nämnde statsvetaren Jack Snyder arbetar även han med ett historiskt
perspektiv. Han går tillbaka till tiden för första världskrigets utbrott och använder
bl.a. ”cognitive mapping” för att studera olika doktriner på den operativa nivån. De
fall han studerar är stormakterna Frankrike, Tyskland och Ryssland. För min avhand-
ling är det således fel typ av stater och dessutom på en annan nivå. Att Snyder själv
omnämner avsaknaden av civila beslutsfattare som en av bristerna i sin studie gör inte
saken bättre.29

Liksom Van Evera arbetar John J. Mersheimer med orsaker till krig. Det som gör
hans arbete användbart i avhandlingen är att hans perspektiv gäller konventionella
styrkor. Problemen för mig är bl.a. att han fokuserar på den operativa nivån och den
krigsavhållande situationen medan jag är intresserad av den strategiska nivån och den
krigsutkämpande situationen.30

Wilhelm Agrell har skrivit en avhandling om svensk försvarsdoktrin. Trots att han
är historiker säger han sig använda statsvetenskapliga teorier. Han beskriver utveck-
lingen av doktrinen mellan 1945 och 1982.31

Pekka Visuri beskriver i sin avhandling utvecklingen av den finska militära doktri-
nen under åren 1945–1985. Han arbetar således med empiri från samma tidsperiod
som Agrell.32

Det är även värt att notera att det sker forskning inom vissa försvarsrelaterade
institutioner.

Johan Lagerlöf och Krister Pallin beskriver t.ex. förekomsten av olika militära
doktriner, dels för olika nivåer, men även för resp. försvarsgren och för olika situatio-
ner.33  Lagerlöf  och Pallin arbetar emellertid mest med ledning inom FM och nämner
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endast i förbigående, och då med stöd av Agrell, doktrinen som politiskt styrmedel.
En annan FOA-rapport behandlar dock utförligt styrningen av FM. Rapporten foku-
serar dock på operativ förmåga, inte på doktrin.34

I en studie framtagen för det amerikanska flygvapnet studerar Zalmay Khalilzad
strategier, men dessa är dels på den säkerhetspolitiska nivån, dels fokuserade på för-
hållandena i USA. Kopplat till styrning konstaterar han emellertid:

The lack of consensus on a grand strategy (…) hinders effective planning and policy
implementation.35

Bland annat Agrell visar att forskning kring doktriner inte är ett helt nytt område inom
studier av svensk försvarspolitik. Luckan som denna avhandling avser fylla gäller
därför i första hand ny empiri.

Avhandlingen går dock ett steg längre och kopplar doktrinen till ett statsvetenskapligt
problem: den politiska styrningen av FM. Genom att fokusera på den del av denna
styrning som hittills varit relativt outforskad försöker avhandlingen bringa nytt ljus
över de tillsynes ständigt återkommande problem som svenska politiker tycks ha
med att styra landets försvarsmakt. Avhandlingen vill bidra till att förklara varför det
uppstår ”svarta hål” i den ekonomiska styrningen och oenighet vad avser förbands-
nedläggningar och den organisatoriska styrningen. Avhandlingen gör detta genom att
fokusera på den del av styrningen som sker med uppgifter, d.v.s. på den försvarspo-
litiska doktrinen.

Notes
1 Lundquist, L. (1992) Förvaltning, stat och samhälle, Lund, Studentlitteratur, s. 74.



40

2 Söderlind, D. & Petersson, O. (1988) Svensk förvaltningspolitik, Uppsala, Diskurs Förlag, s. 29-32.
3 Lundquist, L. (1992) Förvaltning, stat och samhälle, Lund, Studentlitteratur, s. 69-71.
4 Ibid, s. 78-81.
5 Ibid, s. 81-86.
6 Ibid, s. 12.
7 SOU 1996:18, Vem styr försvaret?, Stockholm, Fritzes, s. 60.
8 Huntington, Samuel P. (1957) The Soldier and the State, London, Belknap, s. 80-97.
9 Snyder, J. (1984) The Ideology of  the Offensive, London, Cornell University Press, s. 30-34. Snyder är

docent i statsvetenskap vid Columbia University.
10 Agrell, W. (1985) Alliansfrihet och atombomber, Stockholm, Liber, s 19-30 & 331-342.
11 Brodin, K. (1977) Studiet av utrikespolitiska doktriner, Akademisk avhandling vid Stockholms univer-

sitet, s. 3.
12 Van Evera, S. (1999) ”Offense, Defense, and the Causes of  War” i Art, R., J. & Waltz, K., N. (ed.)

(1999) The Use of  Force – Military Power and International Politics (5th ed.) Lanham, Rowman &
Littlefield Publishers, s. 44-56. Van Evera är docent i statsvetenskap vid MIT.

13 Posen, B., R. (1984) The Sources of  Military Doctrine, Ithaca, Cornell University Press, s. 41-59. Posen
är docent i statsvetenskap vid MIT.

14 Ibid, s. 59-70.
15 Gray, C., S. (1999) Modern Strategy, Oxford, Oxford University Press, s. 56-68. Gray är professor i

internationell politik vid University of Hull.
16 Buzan, B. (1991) People, States & Fear, London, Harvester Wheatsheaf, s. 16-19.
17 Andrén, N. (1997) Säkerhetspolitik – Analyser och tillämpningar, Stockholm, Norstedts Juridik, s. 16.

Se även Norren, E. (1994) Brobygge eller blockbildning?, Stockholm, Carlssons, s. 16
18 SOU 1966:18, Strategi i väst och öst. (Kapitel 1 författat av Karl E. Birnbaum), s. 13-15
19 Agrell, W. (1985) Alliansfrihet och atombomber…, Stockholm, Liber, s. 19. Se även Åkerman, N.

(1972) On the Doctrine of  Limited War, Akademisk avhandling vid Lunds Universitet, s. 26.
20 Jervas, G. (1972) Säkerhetspolitiken som process, Internationella studier 7/1972, Stockholm, UI, s. 7-

8.
21 Minzberg, H. (1992) ”Five P:s for Strategy” i Minzberg, H. & Quinn, J., B. (ed.) The Strategy Process

– Concepts and Contexts, London, Prentice-Hall, s. 12.
22 Gray, C. S. (1982) Strategic Studies – A critical assessment, London, Aldwych Press, s. 4.
23 Jomini, A. H. (1996 – Originalet gavs ut 1838) The Art of  War, London, Greenhill Books, s. 66-70.
24 von Clausewitz, C. (1991-svenska upplagan. Originalet gavs ut postumt 1832-34) Om kriget, Stock-

holm, Bonniers, s. 87-88. von Clausewitz kurseveringar.
25 Beaufre, A. (1972) Strategi för morgondagen, Stockholm, LiberFörlag, s. 16.
26 Avseende ”nivåer” och ”situationer” se t.ex. Lagerlöf, J. & Pallin, K. (1998) Högre 2 – Doktrin och

ledning, FOA-R-98-00875. Se bl.a. s. 26-38.
27 Avseende resonemang kring olika situationer se bl.a. Stern, E. & Sundelius, B. (1995) ”Averting

Crises in a Turbulent European Security Setting” i Lindahl, R. & Sjöstedt, G. (ed.) New Thinking in
International Relations: Swedish Perspectives, Yearbook of The Swedish Institute of  International Affairs
1994-1995, Stockholm, UI, s. 218-219 samt Buzan, B. (1987) An Introduction to Strategic Studies, New
York, St. Martin´s Press, s. 200 & 257-259.



41

28 Kier, E. (1997), Imaging War, New Jersey, Princeton University Press. Kier är docent i statsveten-
skap vid University of California, Berkeley. Se även Posen, B. R. (1984) The Sources of  Military
Doctrine, Ithaca, Cornell University Press.

29 Snyder, J. (1984) The Ideology of  the Offensive, London, Cornell University Press. Se t.ex. s. 34-40.
30 Mearsheimer, John, J. (1983) Conventional Deterrence, Ithaca, Cornell University Press. Mearsheimer

är docent i statsvetenskap vid University of Chicago. Se även Van evera, S. (1999) Causes of  War,
Ithaca, Cornell University Press.

31 Agrell, W. (1985) Alliansfrihet och atombomber, Stockholm, Liber.
32 Visuri, P. (1990) Evolution of  the Finnish Military Doctrine 1945-1985, Helsingfors, War College.
33 Lagerlöf, J. & Pallin, K. (1998) Högre 2 – Doktrin och ledning, FOA-R-98-00875-505. Se bl.a. s. 26-

38.
34 FOA-R-98-00806-170.
35 Khalilzad, Z. (1997) ”Strategy and defense planning for the coming century” i Khalilzad, Z. (ed.)

Strategy and Defense Planning, Santa Monica, RAND, s. 10-12.



42





43

DEL II
Resonemang kring metod och teori

Kapitel 3 Inledande resonemang

Kapitel 4 Beskrivning och jämförelse av doktrinsyn

Kapitel 5 Förklaring i vägval som påverkar strategival



44

KAPITEL 3
Inledande resonemang

1. Problemområdets problematik
Det föreligger några frågor som måste behandlas innan resonemanget kan ledas in på
mer konkreta problem. Denna inledande underrubrik syftar till att klarlägga de inle-
dande frågeställningarna inför kommande diskussion kring metodval, urval o.dyl.

1.1 Deklaratoriska kontra operationella doktriner
De deklaratoriska och operationella uttalandena hänger samman med de två syften
som en doktrin anses ha och som presenteras utförligare i nästa kapitel. De två hu-
vudfunktionerna med en doktrin sägs vara att dels utgöra rättesnören för utveck-
lingen inom den egna försvarssektorn, operationellt, dels att utgöra signaler till motstån-
dare och allierade, deklaratoriskt.1

Jag definierar den förstnämnda varianten som generella handlingslinjer, bestående
av bl.a. planering och övningar som genomförs i fredstid, som syftar till att maximera
effektiviteten i händelse av krig. Den sistnämnda varianten definieras istället som po-
litiska uttalanden, vilka syftar till att nå olika politiska och psykologiska effekter.2

Eftersom jag främst är intresserad av doktrinen som styrinstrument så borde jag,
kan det  tyckas, inrikta mig på de operationella uttalandena. Jag får i sådana fall två
problem att brottas med. För det första är det inte säkert att dessa uttalanden är
officiella. För det andra kan jag förmodligen inte rakt av använda den ovan beskrivna
metod som inriktats mot deklaratoriska uttalanden. Ett sätt att kringgå dessa pro-
blem är att anta att skillnaderna mellan de olika uttalandena inte är så stora att det
påverkar det fortsatta arbetet.3

 Jag utgår således från att skillnaderna, om det överhuvudtaget finns några, mellan
deklaratoriska och operativa doktriner inte är så stora att de påverkar resultatet av
min forskning.

1.2 Verkliga målsättningar eller ej
Min grundinställning är att försvarspolitiska doktriner är intressanta som analysobjekt
oavsett om de återspeglar verkliga målsättningar eller ej eftersom de är viktiga led i
försöken att göra försvarspolitiken trovärdig.4  Jag utgår, vad avser det skriftliga
materialet, från officiella beslutsfattarnas öppet redovisade uppfattningar och bortser
från underliggande motiv, målsättningar och preferenser. Avseende det muntliga ma-
terialet kan det finnas problem eftersom vissa beslutsfattare inte torde vara beredda
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att ens i en mindre krets redovisa sina motiv och uppfattningar. Det blir alltså näst
intill omöjligt att nå fullständig klarhet i en beslutsfattares rationalitet. Ändå antar jag
att väsentliga delar av politiken kan betraktas som resultatet av medvetna val mellan
olika handlingsalternativ. 5

Jag har inte för avsikt att gå på djupet utan är främst intresserad av det som
faktiskt kommer till uttryck oavsett bakomliggande föreställningar. Mitt antagande är
att beslutsfattarna är rationella aktörer, kapabla att prioritera mellan olika mål. Proble-
met kan istället vara att bilden, även om den inte är total, innehåller fler aspekter än
försvarspolitiska, kanske särskilt för den politiska ledningen. Regional- och arbets-
marknadspolitik är t.ex. två områden som på olika sätt kan kopplas samman med
försvarspolitiskt beslutsfattande. Jag avser emellertid inte analysera huruvida dessa
aspekter även påverkar synen på den försvarspolitiska doktrinen. Därmed inte sagt
att jag inte tillmäter t.ex. regionalpolitiken betydelse i politikernas valsituation. Betydel-
sen torde dock vara mest kopplad till den ekonomiska och (freds-) organisatoriska
styrningen.

I det fortsatta arbetet utgår jag alltså från att det går att analysera utformandet av
en försvarspolitisk doktrin utan att för den skull tvingas ta hänsyn till andra politik-
områden, särskilt när det som här inte är frågan om verksamhet inriktad mot fred.

2. Praktiska överväganden
2.1 Operationalisering
En viktig fråga att besvara kopplat till operationalisering är vilka uttalanden av vilka
personer som skall betraktas som ingående i doktrinen. En annan viktig fråga är under
vilken tidsperiod dessa uttalanden skall begränsas till. En tredje fråga rör vad i uttalandena
som skall tas med respektive sållas bort. Det kan här vara viktigt att skilja på frekvens,
d.v.s. hur ofta ett visst uttalande förekommer, och konsistens, d.v.s. hur förenliga olika
delar av uttalandet är med varandra.6

2.1.1 Vilka uttalanden?
Min tanke har varit att fullt ut följa de formella beslutscyklerna vid insamlandet av
skriftligt material. Vad avser urval av materialet har jag avgränsat mig i tiden så till vida
att jag koncentrerat mig till de år då större försvarspolitiska beslut fattats. För svenska
förhållanden avses här försvarsbeslut. 7
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2.1.2 Vilka personer?
Jag anser att följande tre institutioner bör representeras varvid de två först nämnda
kan ges en sammanfattande benämning som ”den politiska ledningen”:
• Riksdagen representerat av dess försvarsutskott.8
• Regeringen personifierad av försvarsministern och statssekreteraren i försvars-

departementet. Här inkluderas även tjänstemän som ingår i politiska berednings-
organ motsvarande den svenska försvarsberedningen.9

• ”Den militära ledningen” som jag definierar som samtliga generals- och amirals-
personer.

Definitionen av den senare gruppen kan diskuteras. Jag har valt att inkludera samt-
liga generals- och amiralspersoner oavsett vilken nivå inom FM de verkar på eller om
de verkar inom någon annan myndighet som sorterar under Försvarsdepartementet.

Jag är samtidigt medveten om att det fanns ett officiellt organ som betecknas just
”militärledningen”.10 Motivet till denna avvikelse är bl.a. att jag enbart velat ha med
militärer i denna grupp. Detta motiveras i sin tur av att det är den militära professiona-
lismen jag är ute efter. Gruppen måste således renodlas.11

En viktig fråga som följer därefter är vilka av dessa som skall intervjuas. Hur skall
jag ställa mig till totalundersökning kontra urval? Eftersom antalet inte verkar av-
skräckande (totalt cirka 50 personer i Sverige och cirka 40 i vardera Finland och
Norge) så beslutade jag mig för det första alternativet. Emellertid har jag ofrivilligt
tvingats utesluta ett antal personer i såväl Norge som Finland. Eftersom jag är officer
och arbetar för Försvarshögskolan har jag å ena sidan ”tvingats” gå den officiella
vägen vid kontakterna med norska generaler och amiraler. Forsvarets Overkommando
har härvid avgränsat bort de personer som verkar på NATO-befattningar utanför
Norge samt de som verkar på lägre regional nivå. Detta innebär att jag endast intervjuat
knappt hälften av den norska militärledningen. Å andra sidan kan min officersbakgrund
i vissa fall medfört att jag överhuvudtaget fått möjligheten att genomföra intervju-
erna.

Vad avser den politiska ledningen har jag lyckats intervjua alla utom fyra stortings-
ledamöter. Detta bortfall beror främst på att intervjuerna genomfördes mitt under
pågående NATO-bombningar av Kosovo, där norskt stridsflyg deltog. Berörda
politiker prioriterade helt enkelt annan verksamhet och hänvisade till respektive partis
talesman i försvarspolitiska frågor. Samtliga partier i försvarskommittén är dock re-
presenterade med åtminstone talesmannen. I Norge var försvarsberedningen inte
tillsatt vid intervjutillfällena varför denna grupp fallit bort.

Även i Finland tvingades jag gå den formella vägen. Chefen för Försvarshögsko-
lan skrev bl.a. ett introduktionsbrev som sändes till försvarsministeriet, riksdagens
försvarsutskott samt huvudstaben. I svarsbrevet som följde hade en kontaktperson
vid försvarsministeriet utsetts. Denne krävde att få träffa mig innan de jag avsåg
intervjua fick kontaktas.
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Före vårt möte blev jag tillsänt ett antal dokument som jag anmodades studera
före mötet. När vi väl träffades var även den svenske försvarsattachén närvarande.
Mötet föll väl ut, varefter min kontaktperson i sin tur skrev ett introduktionsbrev till
dem jag avsåg att intervjua. Därefter stod det mig fritt att själv ombesörja direkt-
kontakten med intervjuobjekten. Här visade det sig dock att vissa av de personer jag
avsåg att intervjua inte behärskade annat språk än finska, och eftersom detta språk
ligger utanför min egen kompetens tvingades jag ofrivilligt välja bort dessa personer.

En sammanställning av vilka som intervjuats respektive fallit bort återfinns i
källhänvisningen. I Sverige intervjuades samtliga 23 som ingick i den politiska led-
ningen samt 27 av 28 i den militära. I Norge intervjuades 8 av 12 i den politiska
ledningen och 15 av 34 i den militära, medan motsvarande siffror i Finland är 15 av
22 i den politiska ledningen och 14 av 17 i den militära.

2.1.3 Vilken tidsperiod?
Jag har valt att utgå från Berlinmurens fall eftersom denna händelse var inledningen till
en period som ”tvingade” fram en översyn och förmodligen också en revision av
dittills gällande doktriner.12 Jag är således intresserad av de större försvarsbesluten
under perioden från och med 1990 till och med 1999.

När det gäller intervjuerna har jag valt att inte göra en totalundersökning i tids-
hänseende eftersom antalet personer som då skulle involveras bedömdes bli för stor.
Här har jag istället valt en tidpunkt och tagit samtliga då aktiva befattningshavare. För
Sveriges del blev denna 98-05-01, för Norges del 99-05-01 och för Finlands 00-09-
01. Jag är medveten om att de skilda tidpunkterna kan påverka resultatet av en jäm-
förelse länderna emellan. Av såväl ekonomiska som tidsmässiga orsaker fanns dock
inga förutsättningar att göra på annat sätt. Dessutom är, som tidigare påpekats, inte
avhandlingens primära syfte att jämföra länderna.

2.1.4 Vad i uttalandena?
Den fjärde och sista frågan berör vad i uttalandena som tas med. Jag har  inriktat mig
på att få följande tre huvudfrågor besvarade:
• VEM hotar landet militärt?
• VAD skall det militära försvaret skydda?
• HUR skall/bör det militära försvaret lösa sina uppgifter?

I nästa kapitel utvecklas var och en av dessa frågeställningar ytterligare. Jag har
redan tidigare poängterat att det är såväl frekvens, d.v.s. hur ofta ett visst uttalande
förekommer, som substans, d.v.s. innehållet i uttalandena, som jag är intresserad av.
Jag undviker att använda begreppet ”konsistens” eftersom det är jag själv som skapar
eventuell förenlighet och struktur genom användandet av min analysram.13
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Att jag använder såväl frekvens som substans kan tyckas onödigt. Var för sig kan
de ju anses besvara frågan om det föreligger skillnader i synsätt ledningarna emellan.
Jag är emellertid av den uppfattningen att de båda aspekterna kompletterar varandra
eftersom substans svarar för bredden i respektive lednings synsätt medan frekvens
svarar för djupet. Om enbart substans beaktas ges dessutom ett uttalande som nämns
en enda gång samma tyngd som ett uttalande som ”indoktrineras” genom att uppre-
pas 100 gånger. Om, å andra sidan, enbart frekvens beaktas uppstår problemet med
att dra gränsen vid hur många gånger ett uttalande skall förekomma för att det skall
anses ingå i doktrinen. Genom att ta hänsyn till såväl substans som frekvens undviker
jag dessa problem.

3. Det faktiska tillvägagångssättet
Jag har övervägt att redovisa detta avsnitt i en bilaga eftersom redovisningen av mitt
tillvägagångssätt endast torde vara av intresse för den metodologiskt intresserade
läsaren. Jag har trots allt valt att redovisa mina överväganden i löpande text och
uppmanar istället den ”allmänne” läsaren att gå direkt till avsnitt 4.

3.1 Muntligt material
Den inledande kontakt jag tog med intervjuobjekten i Sverige hade syftet att skaffa
underlag till min avhandlingspromemoria, d.v.s. jag ville i denna kunna beskriva hur
jag avsåg samla in materiel till avhandlingen. Min inledande frågeställning till dessa
personer handlade helt enkelt om huruvida de var villiga att besvara en enkät.

Efter att ha utarbetat ett förslag till enkätfrågor, och efter att ha diskuterat dessa
med mina handledare, insåg jag att enkätvägen troligen inte skulle fylla mina syften.
Jag tog därför förnyad kontakt med ”forskningsobjekten” och fick deras tillstånd att
genomföra en intervju på 90–120 minuter istället för den inledningsvis avsedda enkä-
ten.

Jag använde mig delvis av de enkätfrågor jag utarbetat vid framtagandet av de
första intervjufrågorna. Jag genomförde först ett antal provintervjuer14 i syfte att
kontrollera huruvida intervjufrågorna var relevanta. Vidare ville jag kontrollera hur
lång tid intervjuerna tog så att jag säkerställde att jag höll mig inom avtalad tid. Slutli-
gen ville jag pröva på några olika intervjutekniker. Således genomfördes en grupp-
intervju med två personer, två enskilda intervjuer15 utan bandspelare, två enskilda
intervjuer med bandspelare16 och två telefonintervjuer.17 Jag provintervjuade på detta
sätt sammantaget åtta personer. Efterarbetet inriktades på att revidera det frågefor-
mulär som användes. Arbetet presenterades som ett led i metodkursen inom forskar-
utbildningen. Kontentan blev att jag övergav en alltför strukturerad och standardise-
rad metod och istället valde att genomföra ett ”samtal” med de jag intervjuade.18 Jag
var dock noga med att säkerställa att mina huvudfrågor besvarades, även om ord-
ningen mellan dessa varierade.
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Risken för den s.k. intervjuareffekten19 bedömde jag som låg mot bakgrund av
intervjuobjektens ställning. Jag tror inte att jag kan påverka eller styra intervjuobjekt-
ens sätt att besvara mina frågor i någon nämnvärd omfattning. Jag befarade att jag
troligen skulle komma att stöta på problem med att intervjuobjekten påverkade var-
andra. Detta antog jag särskilt kunde gälla ledamöterna av försvarsutskottet. De kunde
vara upptagna med annat (det var ju bl.a. valår i Sverige 1998) vilket skulle innebära
att det blev svårt att inplanera intervjutillfällena inom en kort tidsperiod. Jag ville
emellertid inte ta hjälp av andra till att genomföra vissa av intervjuerna för att korta
ned intervjuperiodens utsträckning. Om jag skulle få hjälp så skulle det nämligen inne-
bära att jag förlorade en av teknikens förtjänster.

Kroppsspråk och andra sinnesintryck kan förmedlas bäst om forskaren personli-
gen är närvarande vid samtliga intervjuer.20

En viktig erfarenhet jag drog vid genomförandet av provintervjuerna var att de
blev bättre när den intervjuade fått ”frågeformuläret” i förväg.21 I min bekräftelse av
tider och andra praktiska arrangemang bifogade jag därför en introduktion till
frågeområdet.

Jag brottades även med ett antal forskningsetiska22 problem. Intervjuerna genom-
fördes t.ex. av mig i min egenskap av doktorand vid Umeå Universitet, men jag är ju
även officer. Min forskning finansieras dessutom av FM. Jag var rädd att intervju-
objekten kunde förlora den förhoppningsvis neutrala inställningen gentemot mig om
jag informerade dem om min bakgrund. Hur skulle t.ex. jag som major kunna inter-
vjua en generalsperson utan att denne betraktar mig som underordnad? Hur skulle jag
som officer kunna intervjua en politiker som av ideologisk eller annan övertygelse
kände olust inför det militära etablissemanget och betraktade mig som representant
för detta? Samtidigt ansåg jag det vara oärligt att inte meddela det sätt på vilket
forskningen finansieras, varför jag gjorde det men inte mer. På direkta frågor gav jag
sanningsenliga svar. Det visade sig att farhågorna var ogrundade. Ett annat forsknings-
etiskt problem rör den konfidentiella behandlingen23 av intervjuresultaten. Ett av syf-
tena med intervjuerna är ju att försöka påvisa skillnader mellan den politiska och den
militära ledningen. Vad gör jag om det dessutom finns betydande skillnader inom
respektive grupp? Vissa partier har t.ex. endast en representant i utskottet och att
använda dennes svar för att visa en intern skillnad kan medföra att den enskilde
representanten pekas ut. Jag har strävat efter att bevara den intervjuades anonymitet,
huruvida jag lyckats kan endast läsaren avgöra.24

Jag har genomgående använt bandspelare. Efter genomförd intervju har jag skri-
vit ett referat där jag mot bakgrund av det efterföljande analysarbetet valt att struktu-
rera svaren i tematisk istället för kronologisk ordning.

Referatet har därefter sänts till respektive intervjuobjekt för att möjliggöra dennes
korrigeringar och kompletteringar. I samband med detta har jag även frågat om jag
får citera vissa av uttalandena med namn. Jag har dock valt att behandla samtliga
intervjuade enhetligt och refererar således endast till intervjunummer och inte till namn.
Anledningen till detta är dels att säkerställa respondenternas anonymitet, dels att en-
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hetlighet i materialet är, i mitt tycke, mer tilltalande. Vidare har jag försökt genomföra
intervjuserien i respektive land inom så kort tid som möjligt för att därigenom minska
betydelsen av t.ex. det säkerhetspolitiska läget vid intervjutillfället. I och med att det
skiljer lång tid mellan respektive intervjuserie skulle detta kunna innebära ett problem
som eventuellt borde tas i beaktande vid jämförelser länderna emellan. När intervju-
erna genomfördes i Sverige präglades den internationella miljön av relativt lugn. Ett
år senare, när intervjuerna genomfördes i Norge, rådde krig på Balkan i vilket Norge,
i egenskap av NATO-medlem, var involverat. I Finland hade det gått cirka ett halvår
efter presidentvalet. Jag har dock valt att nedtona dessa aspekter.

3.2 Skriftligt material
Det skriftliga källmaterialet utgörs främst25 av propositioner, utskottsbetänkanden,
rapporter från försvarsberedningar samt försvarsmaktsplaner, handlingar inom den
försvarspolitiska beslutscykeln m.a.o. Dessa texter har analyserats26 med stöd av de
frågor som presenterades tidigare i kapitlet. Frågesvaren har först kategoriserats efter
den analysram som presenteras i nästa kapitel, sedan har de olika svarskategoriernas
frekvens mätts. Nedan beskrivs i stora drag beslutscykeln i de olika staterna. Förhopp-
ningsvis skall detta ge vägledning till det sammanhang i vilket jag hittat det textmaterial
som används.

3.2.1 Beslutscykeln i Sverige
I ett första led ger regeringen planeringsanvisningar inför det stundande försvarsbe-
slutet till försvarsberedningen samt till ett antal totalförsvarsmyndigheter, av vilka FM
studerats. (För perioden före bildandet av myndigheten FM har myndigheten ÖB
studerats).

De mottagande myndigheterna rapporterar in resultatet i form av rapporter, be-
tänkanden och försvarsmaktsplaner (ÖB-plan). Regeringen beaktar dessa i sitt
utformande av försvarspropositionen. Propositionen behandlas i riksdagens försvars-
utskott. Samtliga partier har haft åtminstone en representant i försvarsberedningen
och har således på ett tidigt stadium kunnat ta del av dess resultat. Även försvarsmakts-
planerna är disponibla för oppositionspartierna.

Försvarsutskottet, som även det har representanter från samtliga riksdagspartier,
avger betänkanden och utlåtanden på såväl propositionen som på motionerna. Riks-
dagen fattar därefter beslut varefter försvarsdepartementet omsätter detta t.ex. i ett
regleringsbrev till FM. Den militära ledningen omsätter regleringsbrevet bl.a. till näst-
kommande års försvarsmaktsplan, men även till handlingar med längre tidsperspek-
tiv såsom försvarsmaktsidéer. Delar av försvarsmaktsplanerna är hemliga vilket med-
fört att dessa ej kunnat studeras.
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3.2.2 Beslutscykeln i Norge
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) avger en hemlig försvarsanalys. Denna tas i beak-
tande av försvarsmakten i dess forsvarsstudie (FS), som lämnas till såväl regering som
Stortinget. I vissa fall kan även en forsvarskommisjon vara sammankallad. Denna
avlägger rapport, även den till såväl regering som Stortinget. Regeringen omsätter
detta underlag till tre handlingar: langtidsmelding, budgetproposition samt organisa-
tionsproposition, vilka även ges ut i denna ordning med cirka ett halvårs mellanrum.
(Det är alltså här frågan om olika handlingar för var och en av de tre olika styr-
formerna!) Meldingen har dock en annan status än propositionerna:

(O)fte en orientering fra regjeringen til Stortinget om ulike sider ved statlig  virksomhet
(…) eller om planer regjeringen vil sette i verk, og som den önsker å få dröftet i Stor-
tinget.27

Forsvarskomiteen, där inte samtliga partier är representerade (vid tillfället för
intervjuerna var inte ens försvarsministerns parti representerat!), lämnar sin instilling
till såväl meldingen som propositionerna och olika förslag från enskilda ledamöter
eller partier. Stortinget fattar dock endast beslut i de bägge sistnämnda eftersom det
inte är beslutande instans till det som regeringen tar upp i meldingen. Innan Stortinget
skall besluta om budgetpropositionen har dock Forsvarssjefen två möjligheter att
komma till tals. Det första tillfället är i en bilaga i meldingen. Det andra tillfället är
under det årliga talet vid Oslo Militäre Samfund, något som institutionaliserats till att
ske i direkt anslutning till det att forsvarskomiteen lämnat sin budgetinnstilling.

Före beslutet avseende organisationspropositionen tas, har dessutom i regel For-
svarets årsrapport för föregående år kommit ut. Någon ytterligare styrning än mel-
dingen inkl. instilling, samt stortingsbesluten avseende budget och fredsorganisation,
ges inte till den militära ledningen. Denna ledning omsätter dessa olika handlingar till
något som kallas Dokument 1-3. Dessa handlingar delges den politiska ledningen och
är hemliga.

3.2.3 Beslutscykeln i Finland
Läsaren bör redan inledningsvis uppmärksamma att beslutscykeln i Finland ändrats
under undersökningsperioden. Ändringen skedde i och med installationen av den nya
presidenten våren 2000, då samtidigt grundlagen ändrades. Detta innebär att det skrift-
liga materialet inhämtats från den beslutscykel som beskrivs nedan, en beslutscykel
som inte längre är giltig.

Intervjuerna, som beskrevs tidigare, skedde dock efter det att den nya besluts-
cykeln trätt i kraft. Jag är av den uppfattningen att detta inte påverkar det resultat som
framkommer av textanalysen.

Beslutscykeln i Finland var i stor utsträckning en sluten process där försvarspoliti-
ken till största del planerades inom Försvarsrådet och där t.o.m. Riksdagens insyn var
begränsad. Försvarsrådet bestod främst av de viktigaste ministrarna i regeringen samt
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de tre högsta militärerna och var ett under presidenten rådgivande organ. Ett antal
arbetsgrupper inom Försvarsrådet arbetade fram (hemliga) preliminära analyser som
sedan inarbetades i olika (hemliga) förslag till försvarsrapport. Den försvarsrapport
som Försvarsrådet sedermera fastställde gavs ut i två versioner, en öppen och en
hemlig. Den öppna versionen var den som Statsrådet sedan redogjorde för i Riksda-
gen. Finland avviker från såväl Sverige som Norge så till vida att det var Utrikes-
utskottet som ansvarade för framtagandet av Riksdagens betänkande som respons
till Statsrådets redogörelse. Utrikesutskottet infordrade i sin tur yttranden från Försvars-
utskottet, och i vissa fall även från Statsutskottet. I det material som behandlats har
därför såväl Utrikes- som Statsutskottets handlingar analyserats även om dessa ut-
skott faller utanför den ursprungliga definitionen av aktörerna.

Några strikt militära handlingar existerar överhuvudtaget inte i beslutsprocessen.
Däremot har de involverade utskotten infordrat redogörelser från olika generals-
och amiralspersoner. Dessa redogörelser har till del funnits att tillgå i riksdagsarkivet
och har inkluderats i det empiriska materialet. Dessutom har Huvudstabens årsöver-
sikt beaktats.

Kontentan av det hela är att det textmässiga underlaget från Finland är betydligt
mer begränsat än motsvarande underlag från Norge och Sverige. Till råga på allt är
merparten av materialet enbart tillgängligt på finska. Jag har därför varit tvungen att
anlita översättare varvid jag nyttjat en person som tidigare arbetat inom det svenska
underrättelseväsendet och därmed varit förtrogen med terminologin.

4. Muntligt kontra skriftligt material
Eftersom det empiriska materialet utgörs av både skriftliga källor och intervjuer, är
det på sin plats att redovisa hur jag använt dem i analysen. Det finns åtminstone två
aspekter som är viktiga att belysa; ett eller flera svarsalternativ och relativ fördelning.

4.1 Ett eller flera svarsalternativ
En viktig skillnad mellan det skriftliga och det muntliga materialet är att medan be-
handlingen av det förra tillåtit flera svarsalternativ i var och en av frågorna VEM,
VAD och HUR, så har behandlingen av det senare endast tillåtit ett svar på frågorna
VAD och HUR från respektive respondent. Motiveringen till detta förfaringssätt är
att jag önskat få fram de intervjuades prioriteringar avseende VAD som anses vara
viktigast att försvara med militära medel respektive HUR landets försvarsmakt lämpli-
gast skall gå tillväga för att lösa denna uppgift. Jag har dessutom velat undvika intetsä-
gande svar såsom ”allt är viktigt att försvara” respektive ”FM måste kunna lösa sina
uppgifter på många sätt”.  Jag har däremot inte efterfrågat respondenternas bedöm-
ning av VEM som är det farligaste hotet eftersom jag här istället sökt att få fram
respondenternas ”hela” hotbild.
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Jag har, avseende VAD och HUR, alltså försökt nyttja intervjuteknikens möjlighe-
ter att nyansera svaren på mina frågor. Det visade sig emellertid vara svårt att i prak-
tiken undvika såväl ”Det går inte att prioritera mellan de delar som skall försvaras”
som ”Det största hotet bedöms vara…” När de erhållna svaren givits på detta sätt
har de också redovisats så.

4.2 Relativ fördelning
Som tidigare redovisats i detta kapitel utgör frekvens en av de aspekter som avses lyftas
fram i behandlingen av det empiriska materialet. Det finns åtminstone en uppenbar
risk med detta förfaringssätt då materialet i fråga dels utgörs av skriftligt material
med många uttalanden, dels muntligt material med få respondenter. Särskilt tydligt
blir detta förhållande i Norge där intervjuserien med den politiska ledningen endast
utgörs av åtta intervjuer. Jag vill här peka på två viktiga förhållanden som medför att
jag trots allt valt att behandla materialet på det sätt jag gjort.

För det första utgörs antalet respondenter i respektive ledning av mer än hälften av
ledningens totala antal medlemmar. Förvisso är antalet respondenter i den norska
militära ledningen endast 15 av 34, men de som fallit bort utgörs i huvudsak av chefer
på den lägre regionala nivån. I såväl Sverige som Finland är cheferna på denna nivå
inte generals- eller amiralspersoner.

För det andra görs jämförelserna främst mellan respektive lands ledningar vid
respektive undersökningstillfälle. Detta innebär att resultatet från intervjuerna med
den politiska ledningen i ett land främst jämförs med intervjuerna med aktuellt lands
militära ledning. Detta faktum hindrar mig dock inte från att jämföra resultaten från
de skriftliga materialen med resultaten från det muntliga i respektive land. Denna
jämförelse görs dock med insikten att materialet i grunden är olika.

4.3 Triangulering?
Ovanstående förklaringar kanske får läsaren att tro att jag eftersträvar triangulering.
Jag vill understryka att mitt val av olika förfaringssätt inte bottnar i ett förordande av
trianguleringens principer. Istället har jag i första hand försökt insamla ett tillräckligt
omfattande empiriskt underlag för att överhuvudtaget kunna dra några trovärdiga
slutsatser. Dessutom har tillgången på empiriskt material varierat mellan de olika län-
derna. Jag är medveten om att det kan synas motsägelsefullt, likafullt har min ambi-
tion varit att grunda mina slutsatser på ett så brett empiriskt underlag som möjligt.28
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4.4 Avslutande kommentarer
Inför det teoretiska resonemanget i nästkommande kapitel finns det tre aspekter kring
metod och läsvänlighet som måste klarläggas. För det första, vad avser textanalysen,
har jag valt att exemplifiera hur olika uttalanden kategoriserats i en bilaga. Motivet är
att jag vill underlätta för läsare som främst är intresserade av avhandlingens resultat.
Läsare som vill gå djupare in på metod tvingas till besväret att studera bilaga 1.

För det andra, avseende den logiska uppläggningen, vill jag än en gång betona att
det är förhållandena i Sverige som står i fokus och att Norge och Finland främst skall
ses som referenspunkter. Detta till trots har jag valt att ge dessa punkter likvärdigt
utrymme som behandlingen av den svenska empirin. Detta motiveras av att jag anser
att referensempirin är intressant i sig.

För det tredje vill jag än en gång uppmärksamma läsaren på att materialet till
textanalysen är hämtad från försvarspolitiska beslutsprocesser. Detta får inte hindra lä-
saren från att redan nu förbereda sig på att förklaringsansatserna kommer att ta fasta
på strukturer.
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KAPITEL 4
Beskrivning och jämförelse av doktrinsyn

Syftet med detta kapitel är att sätta avhandlingens teoretiska analysram i ett större
sammanhang. Härvid sker även en återkoppling till de olika nivåer som berörts tidi-
gare. Det bör påpekas att de teorier som behandlas i detta kapitel inte avses användas
till att förklara varför skillnaderna alternativt likheterna mellan de politiska och de
militära ledningarnas synsätt föreligger. Detta kapitels överordnade syften är istället
att ytterligare beskriva det fenomen som jag avser undersöka, alltså den försvarspoli-
tiska doktrinen, samt att utveckla avhandlingens analysram för jämförelsen av ledningarnas
synsätt på denna. De teoretiska utgångspunkterna för att nå det förklarande syftet
presenteras i nästa kapitel.

1. Utveckling av avhandlingens analysram
Som framgått av föregående kapitel så avser jag använda en analysram som bygger
på följande tre huvudfrågor:
• VEM hotar landet militärt?
• VAD skall det militära försvaret skydda?
• HUR skall/bör det militära försvaret lösa sina uppgifter?

Detta avsnitt syftar till att utveckla var och en av dessa frågor. Härvid skall frå-
gorna ges en teoretisk förankring varvid svarsalternativen begränsas för att underlätta
kategorisering inför den jämförelse som görs längre fram i avhandlingen.

1.1 VEM hotar landet militärt?
Denna fråga gör en återkoppling till begreppet hotbild som behandlats tidigare. Jag
anser att det skall föreligga tre grundförutsättningar för att en specifik hotbild skall
aktualiseras i ett lands försvarsplanering. Dessa är geopolitisk närhet, militär kapacitet
och politiska motiv.1

Ett sätt att utveckla frågan skulle kunna vara att tala om olika geografisk närhet,
t.ex. om en regional och en universell hotbild. Var och en av dem skulle sedan kunna
innehålla de övriga två komponenterna.

Jag väljer dock att gå ett steg längre i min definition av geopolitisk närhet. Sålunda
anser jag denna som bestående av tre alternativ vilka i detta konkreta exempel är:
• Regional, som förutom det egna landet även omfattar den norra delen av den ryska

flankzonen enl. CFE-avtalet.2  För såväl Finlands som Sveriges del inkluderas dess-
utom Baltikum, medan det för Norges del istället inkluderas dess ekonomiska
zoner till havs.
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• Kontinental, som omfattar resterande delar av Europa.
• Global, som omfattar övriga delar av världen.

Vad avser militär kapacitet och politisk vilja gör jag här en återkoppling till Buzans
definition av säkerhet. Den militära sektorn och det som ovan betecknas som militär
kapacitet anser jag vara detsamma.3  Den politiska viljan anser jag däremot inte vara
ett givet fenomen. Istället anser jag att viljan har sitt ursprung, sina rötter, i de sektorer
Buzan beskriver som politiska, ekonomiska och samhälleliga.4  De bakomliggande
orsakerna till att en statsledning överhuvudtaget uttrycker en vilja att utnyttja sin mili-
tära kapacitet i en konflikt med en eller flera andra stater har sina rötter i någon av
dessa sektorer. Till skillnad från Buzan beaktar jag inte den ekologiska sektorn efter-
som jag anser det vara svårt att se en aktör bakom ekologiska hot.

Figur 4.1: Matris visande utvecklingen av frågan VEM som hotar landet militärt. (De fyra rutor
med T symboliserar den traditionella synens fokus på hotbilden, medan den moderna, utvidgade
synen, fokuserar på övriga åtta).

Frågan VEM skulle kunna betraktas som en konstant under det kalla kriget. Hotbildens
delar var mer eller mindre konstanta, åtminstone den politiska viljan och Sveriges
geografiska placering mellan blocken. Det som var intressant att följa för Sveriges
underrättelsetjänst var troligen förändringar i den militära kapaciteten. Det som hände
under 1990-talet var att samtliga delar i hotbilden blev svårare att tolka.

Bilden komplicerades dels av att fler icke-statliga aktörer började agera på den
försvarspolitiska arenan, dels att den vapentekniska utvecklingen medförde längre
räckvidder och större precision. Det vidgade säkerhetsbegreppet innebar m.a.o. att
även hotbilden vidgades från att mer eller mindre enbart ha berört traditionella (T) hot
till att även beröra moderna (M) såsom framgår av ovanstående figur.

1.2 VAD skall det militära försvaret skydda?
Svaren på denna fråga utgår från ett teoretiskt resonemang kring statens beståndsde-
lar. Jag bedömer den därför som relativt lättillgänglig för den generelle läsaren/stats-
vetaren vilket motiverar att den inte ges något större utrymme. Svaren kategoriseras
enligt alternativen befolkning, territorium, infrastruktur, institutioner respektive idé. 5

 MILITÄR  POLITISK VILJA  

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

Regional T T   

Kontinental T T   

Global     
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En rad forskare har givit inspiration, särskilt Buzan med sitt resonemang kring statens
beståndsdelar: idé, fysisk bas och institutioner.6  Eftersom det under intervjuerna vi-
sade sig att flera av de intervjuade förde ett resonemang kring begreppet kraftcen-
trum tillförde jag detta som ett sjätte svarsalternativ. Begreppet består av till ytan
gemensam koncentration av befolkning, infrastruktur och institutioner och är således
snarast en kombination av andra svarsalternativ.

Jag kommer även att sammanföra dessa kategorier till två grupper där jag betraktar
infrastruktur, befolkning och institutioner som konkreta värden medan idén och
territoriet betraktas som abstrakta. I det förra fallet underlättas kategoriseringen av
kraftcentrum eftersom det består av samtliga tre konkreta kategorier. I det senare
underlättas kategoriseringen av uttalanden som berör principen om territoriell integritet.
Jag har valt att redovisa dessa under territorium men är medveten om att det även
skulle kunna redovisas som idé. Motivet till att territorium betraktas som abstrakt och
inte konkret är att resonemanget kring begreppet främst förs utifrån principer snarare
än faktiskt territorium. Även uttalanden som berör suveränitet inplaceras under idé.

1.3 HUR skall/bör det militära försvaret lösa sina krigsuppgifter?
Inledningsvis vill jag än en gång poängtera att det är modeller för strategier för den
krigsutkämpande situationen jag här utvecklar. Det innebär att strategier för andra
situationer har avgränsats bort. Jag har funnit att en stor del av den internationella
litteratur som behandlar doktriner inte är relevant för mina frågeställningar. Detta
ställningstagande grundar sig på att en överväldigande andel av denna litteratur
behandlar kärnvapenmakter, och inte småstater liknande de som behandlas här.7  Jag
kommer således inte att försöka utveckla kärnvapenstrategier till att även passa
konventionella (icke-nukleära) stridskrafter. Istället avser jag gå tillbaka i tiden för att
försöka hitta exempel på hur den politiska ledningen kan använda de militära
maktmedel som står till dess förfogande.

Om alla försök att undvika att den egna staten dras in i ett krig misslyckas, återstår
endast den krigsutkämpande nivån. Clausewitz nämner fyra metoder för att utkämpa
ett krig.8 Jag har utvecklat dessa strategier och kallar dem offensiv, semi-offensiv, semi-
defensiv och defensiv.

En offensiv strategi går ut på att direkt påverka motståndarens VAD. Strategiska
kärnvapen är ett exempel på vapen som passar denna strategi men i takt med den
vapentekniska utvecklingen har även konventionella vapen börjat fylla ett sådant syfte
(det är användningen av sådana vapen som avhandlingen bygger på, inte kärnvapen).
Iraks attacker med SCUD mot Israel under Gulf-kriget kan ses som ett exempel på
den icke-nukleära kategorin. Räckvidder och vapenverkan är av stor betydelse för
denna strategi.9  I den historiska tillbakablicken fann jag exempel på denna strategi i
bl.a. Smedbergs resp. Coutau-Bégaries resonemang. För att denna strategi skall nå
avsedd effekt krävs att man satt sig in i motståndarens syn på sig själv.
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Om motståndaren är beredd att offra t.ex. territorium men är mån om att skydda
befolkningen så är det den sistnämnda aspekten som utgör strategins mål. VAD går
inte att generaliseras till att alltid utgöra t.ex. institutioner, utan måste analyseras i varje
enskild stats fall.  10

En semi-offensiv strategi går ut på att utanför den egna statens gränser, om inte
förhindra så åtminstone avsevärt försvåra för motståndaren att använda sina militära
medel, offensivt såväl som defensivt. Ett exempel på denna strategi är FN-alliansens
inledande attacker mot Irak 1991 som företrädesvis skedde med luftstridskrafter.11

I den historiska tillbakablicken hittade jag exempel på denna strategi i bl.a. Liddell-
Hart (förintelsestrategi). 12

En semi-defensiv strategi syftar till att förvägra motståndaren att nå sina syften inom
bedömd kostnadskalkyl. Kostnaderna utgörs av resurser, t.ex. tid, materiel och per-
sonal. Samtidigt vill försvararen offra så lite som möjligt av de värden som skall
försvaras, varvid territoriet troligen är det bästa exemplet.13  På den strategiska nivån
berörs i huvudsak inte motståndarens territorium. I den historiska tillbakablicken
hittade jag exempel på denna strategi i bl.a. Posen (deny an adversary).14

Med en defensiv strategi är staten beredd att inledningsvis offra delar av de kom-
ponenter som konstituerar den själv. Sovjetunionens offrande av såväl befolkning
som territorium under det andra världskriget kan ses som exempel på detta. Det kan
vara värt att påpeka att trots dessa uppoffringar så var strategin ändå krigsvinnande
(krigsutkämpande).15   I den historiska tillbakablicken hittas exempel på denna strategi
i bl.a. Luttwaks arbete (defense-in-dept).16

Liksom i de två föregående frågeställningarna kommer jag även här att använda
en grövre indelning; offensiva (offensiv & semi-offensiv) respektive defensiva (semi-de-
fensiv & defensiv) strategier.

1.4 Avhandlingens utvecklade analysram
Nedanstående figur visar avhandlingens utvecklade analysram för studiet av den po-
litiska respektive den militära ledningens syn på den försvarspolitiska doktrinen.

Svaren på frågan VEM kategoriseras dels efter militär kapacitet och politisk vilja,
dels efter någon av tre alternativ på geopolitisk närhet. Avseende den politiska viljan
tas dessutom hänsyn till viljans ursprung, till dess rötter. Dessa anses vara politiska,
ekonomiska och samhälleliga. Totalt finns således tolv utfall på frågan.

Svaren på frågan VAD kategoriseras efter de fem delarna av statsbegreppet; ter-
ritorium, idé, befolkning, infrastruktur och institutioner. I den empiriska redovis-
ningen kommer dessutom ett sjätte svarsalternativ att användas; kraftcentrum. Detta
alternativ är dock en kombination av befolkning, infrastruktur och institutioner och
utgör således ingen egen beståndsdel.

Svaren på frågan HUR är avgränsade till den krigsutkämpande situationen och
kategoriseras enligt de fyra olika strategier som utvecklats utifrån Clausewitz teorier;
offensiv, semi-offensiv, semi-defensiv och defensiv.
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Figur 4.2: Avhandlingens utvecklade analysram. (Pilarna anger synsätt)

    FÖRSVARSPOLITISK     
    DOKTRIN     
         
    VEM     
         
    Militär kapacitet     
         
    Politisk vilja     
    * Politiska rötter     
    * Ekonomiska rötter     
    * Samhälleliga rötter     
         
    Geopolitisk närhet     
    * Regional     
    * Kontinental     
    * Global     
         
         
    VAD     
         

POLITISK    Befolkning    MILITÄR 
LEDNING        LEDNING 

    Territorium     
         
    Infrastruktur     
         
    Institutioner     
         
    Idé     
         
         
    HUR     
         
    Offensiv     
         
    Semi-Offensiv     
         
    Semi-defensiv     
         
    Defensiv     
         
         
         

     

 



62

2. Ytterligare förfining och syntes
Analysramens tre olika frågor med totalt 21 utfall kan tyckas vara alltför nyanserad. I
ett mer generellt resonemang kan det därför vara lämpligare att istället använda en
grövre indelning. Ett friare resonemang skulle sålunda kunna betrakta frågorna uti-
från dikotomier:
• Svar på VEM som berör den regionala respektive kontinentala nivåns militära

kapacitet och politiska rötter betraktas som utfall av den traditionella (T) synen på
hotbild, medan den moderna (M) fokuserar på övriga åtta.

• Svar på VAD som tar upp idé och territorium (territoriell integritet) betraktas som
abstrakta (A) medan svar som berör befolkning, infrastruktur och institutioner
samt kraftcentrum betraktas som konkreta (K).

• Svar på HUR delas upp i offensiv (O) om strategierna är offensiva eller semi-offen-
siva samt i defensiv (De) om de är semi-defensiva eller defensiva.

Sammanförs kategorierna framträder åtta idealbilder:

Figur 4.3: Idealbilder i synen på försvarsdoktrin

Här går det att göra en återkoppling till de olika situationerna som presenterades i
kapitel 2. Om svaren på frågan VEM till övervägande del kan kategoriseras som
traditionella (T) borde det inte vara svårt att hitta strategier för den krigsutkämpande
situationen. Om svaren på frågan VEM till övervägande del istället kan kategoriseras
som moderna (M) är detta ett tecken på att den viktigaste situationen inte bedöms
vara den krigsutkämpande, möjligen inte heller den krigsavhållande. Snarare är detta i
sådana fall tecken på att den krishanterande situationen bedöms vara den viktigaste.
Detta borde då även återspeglas i den tyngd som ges de olika uppgifterna till FM.
Rimligen borde uppgiften att delta i internationella operationer då vara den
dimensionerande uppgiften och inte, som nu är fallet, att avvärja väpnat angrepp.

 VEM VAD HUR 

1 T A De 

 2 T A O 

3 T K De 

4 T K O 

5 M A De 

6 M A O 

7 M K De 

8 M K O 
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Nästa fråga som då oundvikligen dyker upp är kopplad till VAD och HUR. Det
är onekligen rimligt att fråga sig vilken relevans det är att fokusera på nationella
aspekter på dessa delar av doktrinen om VEM är inriktad på moderna, internatio-
nella aspekter.

När det gäller VAD torde det vara svårt att hitta internationella aspekter på de
delar som har en specifik nationell prägel såsom nationell suveränitet, den egna be-
folkningen, det egna territoriet respektive de nationella institutionerna. Däremot borde
det gå att finna internationella aspekter på gemensamma institutioner och gemensam
infrastruktur. I synnerhet borde det gå att hitta internationella aspekter på norm-
systemet, d.v.s. på idén. Jag tänker här på synen på demokrati, mänskliga rättigheter,
marknadsekonomi och rättsstatsprinciper.

När det gäller HUR torde det inte längre vara frågan om att själv utforma strate-
gier, åtminstone inte för en småstat som Sverige. Snarare torde det vara frågan om
att ta ställning till vilka internationella strategier landet kan tänka sig delta i.

Härvid torde även frågan om vem det är som utformat dessa strategier vara
relevant; FN, NATO, EU eller någon annan internationell aktör. Kopplingen till den
säkerhetspolitiska nivån är alltså av stor betydelse, åtminstone för ett land som hittills
utgett sig vara alliansfritt i dessa avseenden.

Med ovanstående resonemang vill jag inte påstå att frågan om hur krigsutkämpande
strategier bör utformas försvinner om VEM visar sig ha en annan fokusering än till
traditionella hot. Tvärtom vill jag än en gång understryka mitt synsätt att en heltäck-
ande försvarspolitisk doktrin innehåller kompletterande strategier för var och en av
situationerna krishanterande, krigsavhållande och krigsutkämpande.

De idealbilder som presenterats här används vid analysen av de empiriska resul-
taten.
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KAPITEL 5
Förklaring i vägval som påverkar strategival

I detta kapitel görs ett försök att diskutera möjliga förklaringar till de skillnader i synsätt
på försvarsdoktrin mellan politisk och militär ledning som ev. kommer att framgå av
del III och som skall behandlas i del IV. Den läsare som vill vänta med att ta del av
denna diskussion intill dess vi är framme vid del IV kan göra det utan större olägen-
het. Inledningsvis i detta kapitel sker en elementär genomgång av olika generella per-
spektiv på förklaring. Därefter presenteras en modell som används i besvarandet av
den tredje frågeställningen.1  Kapitlet avslutas med ett avsnitt som anknyter till det
resonemang om styrning som fördes i kapitel 2. Härvid presenteras en egen förkla-
ringsmodell. Syftet med kapitlet är att ta fasta på såväl struktur som variabler inför
resonemanget i del IV.

1. Perspektiv på förklaring
Hur skall det resultat som vi småningom får från den empiriska undersökningen
förklaras?  Med frågan som utgångspunkt syftar avsnittet till att beskriva tre förklarings-
typer. Det bör understrykas att jag inte avser att problematisera fenomenet förklaring2

Orsaksförklaringar, som även kallas kausala förklaringar, förklarar ett fenomen (ver-
kan) genom att hänvisa till ett annat i tiden föregående fenomen (orsak). Relationen
mellan orsak och verkan ses som ett samband mellan fenomenen.3 I orsaksförklaringar
är det viktigt att bl.a. klarlägga vilka variabler som är relevanta, vilket samband som
finns mellan dessa variabler samt att ange sambandets riktning.4

Ändamålsförklaringar, som även kallas intentionella förklaringar, försöker förklara
handlingar och beslut utifrån aktörers motiv, avsikter och syften med sitt handlande.
Denna typ anses lämpad att förklara förändringar.5

Funktionalistiska förklaringar, som även kallas funktionella eller funktionsförklaringar,
tar fasta på de funktioner ett fenomen, t.ex. en struktur, har. Exempel på funktioner
kan vara ändamål, effekt, uppgifter och aktivitet. Funktionsförklaringar förutsätter i
allmänhet att fenomenet i fråga betraktas som delar av funktionella helheter.6

I mina försök att förklara resultatet av den empiriska undersökningen kommer
jag att använda mig av två perspektiv: orsaksförklaringar och funktionalistiska förkla-
ringar.7  Från att ha varit koncentrerad till en horisontell dimension på den strategiska
nivån kommer jag med ett vidgat synsätt att tillföra en vertikal. Edward N. Luttwak
beskriver i en modell just en vertikal struktur med fem nivåer där nivåerna sinsemellan
anses påverka varandra. Nivåerna är underifrån räknat den tekniska, den taktiska, den
operativa, den strategiska samt den storstrategiska. (Jämför med figur 2.1)8
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I nästa avsnitt kommer jag att använda orsaksförklaringar för att i en egen modell
beskriva hur jag anser att olika vägval på de tre lägsta nivåerna påverkar den strategiska
nivån. De tre oberoende variablerna i modellen är således tekniskt vägval, taktiskt
vägval och operativt vägval. Den beroende variabeln är den försvarspolitiska doktri-
nen, närmare bestämt dess strategi. I det därpå följande avsnittet kommer jag att
använda funktionalistiska förklaringar för att i en egen modell beskriva hur de ovan
nämnda vägvalen påverkar den säkerhetspolitiska helheten. Denna helhet kommer
jag att beskriva utifrån endast tre nivåer:
• Säkerhetspolitisk (storstrategisk) nivå där de militära maktmedlen integreras med

övriga maktmedel såsom politiska och ekonomiska.
• Försvarspolitisk (strategisk) nivå där olika strategier för de militära maktmedlens

användande i olika situationer koordineras med övriga nivåer.
• Militärpolitisk (operativ, taktisk och teknisk) nivå där bl.a. försvarsgrenarna integre-

ras med varandra samt resp. försvarsgrens uppträdande kontinuerligt utvecklas.

2. Förklaring utifrån underordnade vägval 9

I den empiriska undersökningen tas fasta på var och en av aspekterna i den militärpo-
litiska nivån. Tekniskt, taktiskt och operativt vägval behandlas således som oberoende
variabler medan försvarspolitiskt strategival betraktas som beroende. Andra möjliga
oberoende variabler, däribland säkerhetspolitiskt vägval, avgränsas sålunda bort.

Figur 5.1: Den beroende variabeln HUR (Försvarspolitiskt strategival) påverkas av de oberoende
variablerna Tekniskt, Taktiskt respektive Operativt vägval.

Utfallen för var och en av de oberoende variablerna definieras inte här utan lämnas
öppna. Emellertid tas Luttwaks resonemang med i bagaget.10  Detta innebär bl.a. att
avvägning mellan kvantitet och kvalitet tas i beaktande när det gäller det tekniska
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vägvalet och att avvägningen mellan principerna manöverkrigföring och utnötning
beaktas när det gäller det operativa.11 Utfallen på den beroende variabeln definieras
på samma sätt som beskrevs i föregående kapitel: d.v.s. offensiv, semi-offensiv, semi-
defensiv och defensiv. Det bör än en gång understrykas att jag inte redovisar empirin
till ovanstående modell separat. Istället kommer den att framgå i presentationen av
den empiri som insamlats för att besvara de överordnade frågeställningarna, d.v.s. de
om respektive lednings syn på den försvarspolitiska doktrinen.

3. Åter till styrningsproblematiken
I kapitel 2 avslutades sammanfattningen av de befintliga modellerna avseende styr-
ning med ett resonemang som gick ut på att en doktrin skulle kunna vara den stan-
dard som t.ex. Lundqvist anser vara nödvändig i utvärderingsfasen. Härvid omnämndes
(s. 22) tre olika typer av doktrinutveckling: koordinerad, okoordinerad och obefintlig. I detta
avsnitt utvecklas detta resonemang varvid en egen förklaringsmodell presenteras.

Jag beskrev i föregående avsnitt hur jag anser att olika militärpolitiska vägval
påverkar den försvarspolitiska doktrinen. Även om jag avgränsade bort nivån över
den försvarspolitiska, d.v.s. den säkerhetspolitiska, så innebär detta inte att jag menar
att denna nivå saknar betydelse. Tvärtom är jag av den uppfattningen att även vägval
på denna nivå påverkar den försvarspolitiska doktrinen. Min avgränsning är föran-
ledd av att frågeställningarna i avhandlingen måste begränsas.

Jag betraktar den säkerhetspolitiska nivån som i huvudsak en politisk sfär. I denna
sfär har den politiska ledningen det största inflytandet. Därmed inte sagt att den
militära ledningen saknar uppfattning i frågor som rör t.ex. NATO-medlemskap.
På motsvarande sätt betraktar jag den militärpolitiska nivån som i huvudsak en mili-
tär sfär där den militära ledningen genom sin professionalism har det största inflytan-
det. Det som skiljer den militärpolitiska nivån från den säkerhetspolitiska är att medan
den militära ledningen kan ha uppfattningar om den senare, så nöjer sig den politiska
ledningen inte med enbart uppfattningar i den förra; den ingriper dessutom aktivt.
Det är således den politiska ledningen som i slutänden fattar beslut i tekniska, taktiska
och operativa vägval. Som vi sett i tidigare kapitel så är det den militära förvaltning-
ens uppgift att bidra med underlag till dessa beslut. Vi har också konstaterat doktrin-
ens roll i detta sammanhang.

En uppenbar risk i sammanhanget är att den politiska ledningen aldrig lämnar sin
sfär utan nöjer sig med att enbart formulera en säkerhetspolitisk doktrin. En kort-
huggen sådan kanske inte innehåller den information den militära ledningen behöver
för att leverera det underlag som efterfrågas. En annan risk är att den militära
professionalismen leder till okontrollerad doktrinutveckling underifrån. Det är här
den försvarspolitiska nivån skall fylla sin funktion.
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3.1 Förklaring utifrån doktrinutveckling
Den egna förklaringsmodellen tar fasta på de vägval som presenterades i föregående
avsnitt och placerar dem i ett större sammanhang: doktrinutveckling.

Vid en koordinerad doktrinutveckling bidrar den försvarspolitiska nivån till att
koordinera vägval på olika nivåer så att dessa drar åt samma håll.

Figur 5:2: Koordinerad doktrinutveckling

Vid en okoordinerad doktrinutveckling är den försvarspolitiska nivån för svagt utvecklad
för att kunna koordinera vägval på olika nivåer med varandra. Risken är att det
parallellt utvecklas olika doktriner i respektive sfär.

Vid obefintlig doktrinutveckling sker överhuvudtaget ingen utveckling i någondera
sfär. Detta kan bero på att katalysatorn, den försvarspolitiska nivån, helt saknas.

Den tröghet som finns inbyggd i doktrinutveckling torde variera efter nivå i ovan-
stående struktur: ju högre och mer omfattande desto större tröghet. Detta innebär
att det tar längre tid att få till stånd en doktrinrevidering i den politiska, säkerhetspo-
litiska, sfären än i den militära, militärpolitiska, sfären.

Att ignorera eller i allt för stor omfattning nedtona betydelsen av till synes små och
enskilda beslut inom det militärpolitiska området skulle emellertid kunna medföra att
en förändring av den säkerhetspolitiska doktrinen omedvetet sker underifrån.

 

Politisk sfär

Militär sfär

Koordinerande nivå
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Detta gäller givetvis även för den försvarspolitiska doktrinen. Om t.ex. dialogen
mellan den politiska och den militära ledningen inte fungerar tillfredsställande, kanske
beroende på oenighet i syn på den ekonomiska och/eller den organisatoriska styr-
ningen, kan detta bidra till att den försvarspolitiska nivån inte mäktar med att koor-
dinera doktrinutvecklingen ovanifrån, d.v.s. från den av politiker dominerade säker-
hetspolitiska nivån (den politiska sfären), med den underifrån, d.v.s. från den av mili-
tärer dominerade militärpolitiska nivån (militära sfären).

Vägval och doktrinutveckling anses sålunda hänga intimt samman.

3.2 Avslutning – Introduktion av del III
Det som nu väntar läsaren är en genomgång av det empiriska materialet. Som tidi-
gare påpekats så är denna redovisning inte strukturerad efter det förklarande syftet.
Detta medför att den empiri som berör tekniskt, taktiskt respektive operativt vägval
presenteras under rubriker som är kopplade till det beskrivande och jämförande syftet.

I det avslutande resonemanget i del IV sker dock en tydlig uppdelning mellan de
båda syftena varvid de underordnade vägvalen kopplas till det förklarande (se figur
5.1). I detta resonemang sker dessutom en återkoppling till doktrinutveckling (se figur
5.2).
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DEL III
Empiri

Kapitel 6 Svensk försvarspolitik 1990 – 1998

Kapitel 7 Norsk försvarspolitik 1992 – 1999

Kapitel 8 Finsk försvarspolitik 1995 – 2000
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KAPITEL 6
Svensk försvarspolitik 1990–1998

Det emipriska underlaget nedan presenteras i kronologisk ordning utifrån det att
materialet offentliggjorts.  Textmaterialet i de två inledande avsnitten härrör från 1992-
respektive 1996–års försvarsbeslut. Därpå följer en sammanställning av de 50 inter-
vjuer som genomförts med representanter för den politiska respektive den militära
ledningen under 1998. I det sista avsnittet görs en sammanfattning av den svenska
försvarspolitiken under 1990-talet. Det kan vara på sin plats att notera att Sverige
hade en borgerlig fyrpartiregering 1991–1994 och därefter en socialdemokratisk mi-
noritetsregering som i försvarspolitiken stödde sig på centerpartiet.

Det kan också vara på sin plats att klarlägga att det empiriska underlaget i de två
inledande avsnitten presenteras i kronologisk ordning. Detta innebär att handlingarna
behandlas i den ordning de tillförts den försvarspolitiska beslutscykeln. För att inte
återupprepa vad tidigare handlingar redan berört, kommer i huvudsak endast de
uttalanden i tillkommande handlingar som avviker substantiellt att presenteras i den
löpande texten. Däremot tas givetvis hänsyn till samtliga uttalanden vad avser under-
sökningen av frekvens.

1. 1992-års försvarsbeslut (FB92)
1.1 Politiska uppfattningar
1.1.1 VEM hotar Sverige militärt?
I andra delbetänkandet från 1988-års försvarskommitté presenteras en omfattande genom-
gång av tänkbara militära hot som kan komma att riktas mot Sverige. En faktor som
sägs vara av synnerlig vikt är utvecklingen inom Sovjetunionen. En annan faktor är
situationen inom och mellan andra östeuropeiska stater. Kommittén gör bedöm-
ningen att denna situation under lång tid kan komma att präglas av instabilitet som i
sin tur kan få säkerhetspolitiska konsekvenser för hela Europa. Kommittén riktar
även blickarna utanför Europa och konstaterar att fördjupade sociala och ekono-
miska kriser i u-länderna ytterst kan hota det internationella systemet som helhet. Till
detta kopplas den fortgående rustningen i tredje världen som anses vara oroväck-
ande.

Ett allvarligt hot mot den internationella säkerheten sägs utgöras av det faktum att
vissa stater, som är involverade i regionala konflikter, bedöms ha anskaffat eller vara
på väg att anskaffa såväl kärnvapen som vapenbärare med allt längre räckvidder.
Regionala konflikters koppling till öst/väst-perspektivet sägs utgöra försvårande
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omständigheter, även om den rådande avspänningen bedöms medföra positiva kon-
sekvenser. Kommittén uppmärksammar även internationell terrorism och tendenser
till uppkomst av nya maktcentra.1

Efter denna mer generella hotinventering genomför kommittén en djupare analys
av relationerna mellan Öst och Väst. Härvid konstateras att de militärstrategiska för-
hållandena inte förändras lika snabbt som den politiska situationen. Kommittén för
resonemanget i huvudsak kring fyra aspekter: kärnvapnens roll, konventionella styr-
keförhållanden, den militärtekniska utvecklingen samt doktrinutveckling.2

Det tredje delbetänkandet hänvisar helt till avsnitt 5.3 i det andra delbetänkandet när
det gäller de säkerhetspolitiska utgångspunkterna.3  Här nämns dessutom betydelsen
av att i planeringen ta hänsyn till den materiella förnyelsen av de främmande strids-
krafterna som finns i Sveriges närområde. Vilken tillhörighet dessa stridskrafter har
anges dock inte.4

I 1990-års planeringsanvisningar ger regeringen Överbefälhavaren i uppgift att beakta
förändringar i angreppshotet mot Sverige. Härvid påtalas särskilt de säkerhetspoli-
tiska förändringarna som skett i omvärlden och svårigheterna att göra långsiktiga
bedömningar. Dessutom behandlas den militärtekniska utvecklingen samt moderni-
tet och storlek på tänkbara resursinsatser mot Sverige. 5

I 1991-års planeringsanvisningar presenterar regeringen en bred förteckning över den
rådande säkerhetspolitiska miljön. Härvid poängteras Sovjetunionens roll i den snabba
förändringsprocess som Europa är inne i. Dess nya utrikespolitik gentemot USA,
NATO respektive de forna allierade inom WP sägs vara av största betydelse. Ett
varnande finger höjs för konsekvenserna av sovjetiska trupprörelser från Östeuropa
kopplat till CFE-avtalet, d.v.s. att dessa trupper kan komma att stationeras i det flank-
område enligt CFE som utgör Sveriges närområde.

Den sovjetiska centralmaktens benägenhet att använda våld i sina strävanden att
hålla samman unionen anges som en negativ aspekt på utvecklingen. Regeringen kon-
staterar att Sovjetunionens inre kris troligen kommer att utgöra det största osäkerhets-
momentet för Sverige en betydande tid framöver, och att Sovjetunionen, alternativt
en rysk stormakt, även framgent kommer att ha en mycket stor militär potential,
åtminstone ur ett regionalt nordiskt perspektiv.

Även de inre förhållandena i andra central- och östeuropeiska stater behandlas,
varvid potentiella konflikter sprungna ur djupgående ekonomiska kriser, motståndet
mot reformer, nationella minoritetsproblem, samt sociala och etniska motsättningar
sägs kunna komma upp till ytan till följd av den nya öppenheten. Iraks invasion av
Kuwait tas som exempel på att även förhållanden utanför Europa kan påverka
stormaktsrelationerna och därmed säkerheten i Europa. Riskerna för att konflikter
kan leda till krig i för stormakterna viktiga regioner poängteras varvid särskilt Meller-
sta Östern lyfts fram.6

I totalförsvarspropositionen konstateras att stora delar av forna WP plågas av stora
ekonomiska problem ur vilka historiska konflikter av bl.a. etnisk karaktär kan få för-
nyad kraft. De f.d. sovjetrepublikerna sägs såsom nya stater ha djupa inre problem,
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svaga eller outvecklade demokratiska strukturer, samt en betydande konfliktpotential
sinsemellan. Dispyten mellan Ryssland och Ukraina om Svarta havsflottan är ett så-
dant exempel. Vidare konstateras att t.o.m. ett sönderfall av Ryssland är möjligt och
att även om så sker kommer dess efterträdare att förfoga över mycket stor militär
potential jämfört med Sverige7

Regeringen belyser även konfliktriskerna i södra Europa varvid f.d. Jugoslavien,
Albanien och Rumänien pekas ut som latenta konflikthärdar.8

I det nordliga området belyses de ryska minoriteterna i Estland och Lettland, den
ekonomiska situationen i Baltikum samt det ryska militära tillbakadragandet från
Baltikum som exempel på möjliga konfliktorsaker. Dessutom kopplas relationerna
mellan USA och Ryssland avseende främst kärnvapen och marinstrategiska respek-
tive luftoperativa förhållanden till detta område. Härvid konstateras att Rysslands
offensiva förmåga inom främst östersjöområdet nedgått vilket medför att en kust-
invasion mot Sverige bedöms som ytterst svår att genomföra.

Samtidigt konstateras dock att tillförseln av modernare materiel till förbanden på
Kolahalvön har ökat den militära handlingsfriheten där. I anslutning till detta sägs att
de strategiska ubåtarnas relativa betydelse för kärnvapenstyrkorna kan komma att
öka för Ryssland och att det i praktiken inte finns någon alternativ basering av dessa
ubåtar än till Kolaområdet.9

Vad gäller regionala kriser i området utanför Europa sägs dessa inte längre ha
samma koppling till konflikter inom kontinenten som de tidigare haft. Däremot ut-
trycks oro för den pågående upprustningen inom en rad stater i tredje världen. Här-
vid poängteras särskilt anskaffningen av kemiska vapen och kärnvapen samt kvalifi-
cerade vapenbärare för dessa.10

I 1992-års planeringsanvisningar fastställs att totalförsvarets planering inte skall utgå
från det scenario med ett utdraget stormaktskrig som beskrevs i föregående års an-
visningar. Istället talas om krig i begränsad skala. Det förändrade säkerhetspolitiska
läget i Europa sägs öka förutsättningarna för att framtida väpnade konflikter i Eu-
ropa kan inskränkas till regionala krigshandlingar. Sådana händelseförlopp bedöms
kunna ske främst i det forna östsystemet eller inom sydöstra Europa. Konflikterna
sägs kunna beröra vårt närområde.11

1.1.2 VAD skall Sveriges försvarsmakt skydda mot militära hot?
I det andra delbetänkandet från 1988-års försvarskommitté presenteras ytterst få precise-
ringar av vad som skall skyddas mot militära hot. Territoriet nämns på ett antal ställen,
men detta sker nästan uteslutande kopplat till neutralitetspolitiken. Befolkningen nämns
som viktig att skydda för totalförsvaret. Centrala samhällsfunktioner sägs vara viktiga
att försvara om angriparen tidigt i en konflikt försöker lamslå vår motståndsförmåga.12
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Det tredje delbetänkandet nämner såväl Sveriges territoriella integritet som behovet
att försvara de väsentliga delarna av totalförsvarets infrastruktur.13 Längre fram påpe-
kas betydelsen av de s.k. nätverksfunktionerna (el, telekommunikation och transpor-
ter) för mobiliserings- och omställningsförmågan inom totalförsvaret. Även
elförsörjningens betydelse för särskilt vattenförsörjningen anses vara av betydelse att
beakta.14

I 1990-års planeringsanvisningar nämner regeringen Sveriges territoriella integritet samt
bevakning och andra skyddsåtgärder av viktiga anläggningar för el-, tele- respektive
transportfunktionerna.15

I 1991-års planeringsanvisningar ger regeringen endast mer generella inriktningar. Härvid
nämns såväl territoriet, och då särskilt luftrummet, som värnandet av befolkningen
och tryggandet av den nödvändiga försörjningen.16

I totalförsvarspropositionen 91/92 sägs att FM skall ha en betryggande förmåga att
motstå angrepp som inledningsvis kraftsamlas mot vitala funktioner inom Sveriges
nationella ledningssystem och inom totalförsvaret.17

I sitt betänkande påminner Försvarsutskottet om att det yttersta syftet med Sveriges
säkerhetspolitik är att bevara landets frihet och nationella oberoende.18

1.1.3 HUR bör Sveriges försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
I det andra delbetänkandet från 1988-års försvarskommitté tycks kommittén försöka und-
vika att behandla den problematik som uppstår om Sverige trots allt blir angripet.
Kommittén nämner flera olika situationer; fredstid, spänt läge i fred, mer påtaglig
krigsfara samt neutralitet vid krig. Man konstaterar utan att precisera det militära för-
svarets uppgifter:

Totalförsvaret skall kunna göra en angripares samlade uppoffringar i insatser, tid och
förluster så stora att han i den aktuella situationen bedömer att fördelarna med ett an-
grepp inte uppväger kostnaderna.19

I det tredje delbetänkandet tar dock försvarskommittén bladet från mun:

Våra Stridskrafter skall kunna utnyttjas med tyngdpunkt i gräns- och kustområdena för
att därigenom i det längsta förhindra att en angripare får fast fot på svensk mark.20

Kommittén bryter även ned detta på försvarsgrensnivå och nämner t.ex. behovet av
att arméstridskrafterna kan ”utveckla anfallskraft” i främst gräns- och kustområdena,
men även mot luftlandsättningar. Det territoriella försvaret sägs utgöra grunden för
det djupförsvar försvaret kan tvingas övergå till om det misslyckas med att tidigt
bryta motståndarens anfallskraft. 21

I 1990-års planeringsanvisningar framgår att territorialförsvarsförbanden sägs utgöra
grunden för att FM vid behov skall kunna genomföra ett djupförsvar. Inriktningen är
dock fortfarande att stridskrafterna skall utnyttjas med tyngdpunkt i gräns- och kust-
områdena.22
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I 1991-års planeringsanvisningar ger dock regeringen det militära försvaret andra
uppgifter. Tyngdpunkten vid en landinvasion är inte längre gränsområdet. Istället för-
ordas djupförsvar.

Vid ett angrepp över havet skall försvarsmakten inriktas mot att hindra att en angripare
får fast fot på svensk mark. Vid ett angrepp över landgränsen skall inriktningen liksom
hittills vara att successivt bryta angriparens anfallskraft genom ett djupförsvar.23

I totalförsvarspropositionen 91/92 påpekas strävan att uppnå balans dels mellan FM:s
uppgifter och resurser, dels mellan dess kvantitet och kvalitet. Härvid görs bedömningen
att bl.a. 16 brigader inom armén och 16 JAS-divisioner inom flygvapnet är relevant.24

Även försvarsutskottet menar att det krävs balans mellan markstridskrafternas kvan-
titet och kvalitet för att FM skall kunna möta ett väpnat angrepp varifrån det än
kommer. Modernt utrustade brigader krävs för att FM skall kunna utveckla anfalls-
kraft i gräns- och kustområdena samt mot luftlandsättningsförband:

Enligt utskottets mening skulle en ytterligare reduktion med 3 brigader till totalt 13,
jämte stödförband, ge försvarsmakten alltför begränsade förutsättningar för att kunna
lösa uppgiften att bryta angriparens anfallskraft genom djupförsvar i samband med ett
angrepp över landgränsen eller, vid kustinvasion, hindra honom att få fast fot i vårt
land.25

Försvarsutskottet ger i avvägningen mellan kvantitet och kvalitet exempel på tekniskt
vägval. Moderna brigader med anfallskraft antyder även taktiskt och operativt
ställningstagande.

I 1992-års regleringsbrev framkommer att regeringen inte anser att de kvarvarande
16 brigaderna har erforderlig kvalitet, något som dock avses rättas till på sikt.26 Även
regeringen antyder här ett tekniskt vägval där kvantitet vägs mot kvalitet.

1.1.4 Sammanfattning av politiska uppfattningar vid FB92
De politiska uppfattningarna om VEM som kan hota Sverige militärt utgår till stor
del från situationen i Östeuropa i allmänhet och f.d. Sovjetunionen i synnerhet. Olika
typer av motsättningar och kriser kan eskalera till öppna konflikter såväl inom som
mellan de nya staterna.

Härvid kan dessa sönderfalla ytterligare varvid auktoritära regimer ånyo kan
komma till makten. I samband med detta betonas även den ställning militären skulle
kunna komma att få.

Relationerna mellan USA och Ryssland säg alltjämt ha stor betydelse för Sveriges
säkerhet. Härvid betonas de strategiska kärnvapnens roll liksom marinstrategiska res-
pektive luftoperativa förhållanden. Oron för olika truppförflyttningars konsekvenser
för CFE-avtalet kan kopplas till dessa relationer. Utvecklingen i tredje världen kan
fortfarande påverka vår säkerhet. Detta har delvis fått nya aspekter till följd av den
fortsatta rustningen. Särskilt A- och C-stridsmedel kombinerat med nya vapenbärare
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med allt längre räckvidder betonas härvid. Den vapen-tekniska utvecklingen, interna-
tionell terrorism samt uppkomsten av nya maktcentra sägs, slutligen, utgöra växande
problemområden som bör beaktas.

Figur 6.1: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende VEM som hotar Sverige
militärt. (N=383)

På frågan om VAD  betonas främst infrastruktur och centrala samhällsfunktioner.
Inkluderas befolkningscentra berör drygt hälften av uttalandena  ”kraftcentrum”. I
övrigt betonar ca. en fjärdedel av uttalandena territoriet respektive det nationella
oberoendet, d.v.s. idén.

Figur 6.2: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende VAD Sveriges försvarsmakt
skall skydda. (N=83)

När det gäller HUR det militära försvaret skall inriktas framkommer i handlingarna
från 1990 att tyngdpunkten av försvaret avsågs läggas i såväl gräns- som kustområdena.
Om försvaret misslyckas med att förhindra att angriparen får fast fot på svensk mark
skulle försvaret kunna bedrivas i form av ett djupförsvar. Efter 1990 framgår dock
att försvaret vid en gränsinvasion redan inledningsvis inriktas mot ett djupförsvar.
Eftersom jag betraktar en kraftsamling till gräns- och kustområdena betraktas som
en semi-defensiv strategi medan jag betraktar ett djupförsvar som en defensiv, bedöms
en förskjutning mot det senare ägt rum.

Figur 6.3: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende HUR försvarsmaktens krigs-
uppgifter bör lösas. (N=25)

Den politiska ledningen visade under perioden exempel på tekniskt vägval i avvägningen
mellan kvalitet och kvantitet.

 MILITÄR  POLITISK VILJA  
 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 101 11 1 5 

KONTINENTAL 49 85 24 28 

GLOBAL 38 24 8 9 
 
 

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

14 28 0 19 22 
 
 

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0 0 15 10  
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1.2 Militära uppfattningar
1.2.1 VEM hotar Sverige militärt?
ÖB91 poängterar den politiska omdaningen i Europa och den oförutsägbarhet den
för med sig. Även händelser utanför Europa sägs kunna påverka vår säkerhet varvid
den pågående konflikten i Mellersta Östern används som exempel.27  Möjligheterna
till en global utveckling mot flera maktcentra med likvärdig potential nämns i föror-
det.28 Den militärtekniska utvecklingen samt Nordens strategiska betydelse kopplat
till relationerna mellan supermakterna anges vara viktiga aspekter av hotet mot Sverige.29

I ÖB92 poängteras att såväl USA:s som Sovjetunionens minskade handlings-
möjligheter på kontinenten kan innebära ökade möjligheter i det nordiska området.
Sovjetunionens minskade defensiva förmåga sägs ha ökat Östersjöområdets bety-
delse för dess försvar. ÖB92 understryker att det nordiska området kan komma att
beröras av militära konflikter utan att dessa vare sig är direkt knutna till eller har sitt
ursprung i en konflikt på kontinenten.30

Överlag tar ÖB92 fasta på den komplexa situationen i Sovjetunionen; den funda-
mentala krisen inom både det ekonomiska och det sociala området samt maktkampen
mellan såväl centralmakt och republiker som mellan reformvänliga och konservativa
krafter. Särskilt situationen i Baltikum och på Kolahalvön sägs ha betydelse för Sveri-
ges säkerhet. Till denna komplexa situation tillkommer de osäkra konsekvenserna av
CFE-avtalet, den oklara säkerhetspolitiska ordningen och de ändrade politiska förut-
sättningarna för nyttjande av militära stridskrafter.31

I  Överbefälhavarens kompletterande underlag inför försvarsbeslutet framgår att man
tagit intryck av kuppförsöket i Sovjetunionen i augusti och den efterföljande upplös-
ningen. Särskilt osäkerheten avseende kontrollen av kärnvapnen anses vara oroande.
En turbulent utveckling i östra Europa till följd av ekonomisk katastrof samt etniska,
kulturella och religiösa spänningar sägs inte gå att utesluta. Till detta kopplas svårighe-
terna att skapa nya säkerhetsstrukturer som kan möta de nya kraven och osäkerheten
kring innebörden av de nya säkerhetspolitiska doktrinerna som håller på att utformas
av de nya staterna i Centraleuropa.32

I ÖB93 framgår att Överbefälhavaren som given planeringsförutsättning haft att
Sverige redan i inledningen av ett stormaktskrig dras in i detta. Upprinnelsen till kriget
kan finnas såväl inom som utanför Europa. Bruk av militärt våld kan härvid före-
komma inom enskilda stater i det krisskede som antas föregå kriget. Varaktigheten på
krisskedet bedöms kunna vara upp till ett år varvid öppet krig mellan stater i Europa
i huvudsak inte förutsätts. När väl stormaktskriget bryter ut antas det karakteriseras av
ett intensivt inledningsskede och kort varaktighet.33
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1.2.2 VAD skall Sveriges försvarsmakt skydda mot militära hot?
I ÖB91 framgår att försvarsmakten i en neutralitetssituation skall ha förmåga att bl.a.
förhindra kränkningar i varje del av landet. Om vi blir angripna skall försvarsmakten
ha förmåga att genomföra en försvarsoperation i åtminstone en del av landet. Vilken del
som prioriteras framgår inte. Betydelsen av territoriet kopplas till neutralitetspolitiken.
Befolkningscentra nämns utan att preciseras närmare.34

I ÖB92 förordas en utformning av försvarsmakten som sägs ha en betryggande
förmåga att motstå angrepp som inledningsvis kraftsamlas mot vitala funktioner inom
Sveriges nationella ledningssystem och inom totalförsvaret.35

I ÖB93 prioriteras territoriet överlag högt men detta sker nästan uteslutande till
fred, kris och neutralitet då hävdandet av den territoriella integriteten anses vara en
viktig uppgift. Vid krig betonas istället befolkningens skydd samt totalförsvarets led-
ning och infrastruktur.36

1.2.3 HUR bör Sveriges försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
I det slutliga underlaget inför det planerade1991-års försvarsbeslut, ÖB91, framgår:

För Sveriges del, som alliansfri stat med enbart ett defensivt försvar, finns ingen anled-
ning att göra tvära säkerhetspolitiska kast.37

I förordet har detta utvecklats varvid det framgår att FM vid ett angrepp skall ha
förmåga att genomföra en uthållig försvarsoperation i organiserade former.38  Läser
man vidare framgår dock att ÖB utgått från att denna inriktning är underordnad
strävan att bryta angriparens anfallskraft i kust och gränsområdena.39

I ÖB92 framkommer att ÖB, trots att regeringen i 1991-års planeringsanvisningar
beslutat lägga den ekonomiska nivån just på de lägsta nivåerna och trots att ÖB
konstaterar att uppgiftsformuleringen vad avser försvaret av norra Sverige ändrats till
att nu handla om djupförsvar, ändå prioriterar att kunna möta ett angrepp över såväl
land som hav kraftsamlat med de operativt rörliga stridskrafterna. De förändrade
uppgifterna vad avser försvaret av norra Sverige sägs i sak inte ha förändrats avse-
ende innebörden av den inledande striden. Tvärtom sägs detta enbart vara en anpass-
ning till gällande operativa principer.40

I det kompletterande underlaget  framgår ÖB:s syn på inriktning efter inlämnadet av
ÖB92:

(I)nriktningen innebär en drastisk omprövning av våra försvarsansträngningar. Oförmå-
gan att föra en effektiv och uthållig försvarsoperation på svenskt territorium ger ingen
politisk handlingsfrihet vid ett angrepp.41

Samtidigt konstateras att den av regeringen fastställda planeringsnivån innebär att arméns
anfallsförmåga förbättras och att detta medför en förbättring av möjligheterna att
successivt bryta angriparens anfallskraft vid en gränsinvasion. Att betydelsen av att
anfallsförmågan förbättras omnämns kan innebära att såväl ett taktiskt som operativt
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vägval gjorts. De valalternativ som förordas tycks gå ut på ett mer offensivt
uppträdande. Samtidigt betonas det operativa djupet och manöverns betydelse. 42

Redan på ÖB93:s första sida står att läsa:

Om Sverige angrips kommer den reducerade försvarsmakten endast ha förmåga att föra
en försvarsoperation, och kan således inte – som tidigare var uppgiften – samtidigt möta
ett angrepp över gräns och kust. Vidare förutsätter uppgiftens lösande (…) att angriparen
har restriktioner i sin styrkeinsats, som begränsar hans anfallsdjup respektive bredden i
anfallsoperationen.43

I anslutning till detta nämns att målet för försvarsbeslutsperioden måste sättas lägre
mot bakgrund av främst den fastställda budgetramen. Härvid sägs det lägre målet
bestå i att enbart skapa betryggande förmåga att motstå strategiskt överfall och att
förberedelserna inom FM för att kunna fortsätta det väpnade motståndet i efterhand
besatta områden skall utökas.44

Trots detta framgår längre fram att huvuddelen av stridskrafterna skall kunna
kraftsamlas för att genomföra en försvarsoperation vid antingen gräns eller kust.
Detta utvecklas varvid det vid ett angrepp över gräns talas om att operationen skall
genomföras över erforderligt djup i syfte att successivt bryta angriparens anfallskraft.
Luftförsvaret inriktas mot att i första hand förhindra operativa luftlandsättningar och
därutöver mot att dels begränsa angriparens styrketillförsel, dels understödja mark-
stridsförbandens strid.  Vid angrepp över havet skall istället angriparen mötas, hejdas
och slås senast i kustzonen. 45

1.2.4 Sammanfattning av militära uppfattningar vid FB92
Vad avser VEM som hotar Sverige militärt framkommer sex huvudområden. Dessa
är f.d. Sovjetunionen, Östeuropa, världen utanför Europa, relationen mellan stor-
makterna, den militärtekniska utvecklingen samt en utveckling mot flera sinsemellan
konkurrerande maktcentra.

Vad avser f.d. Sovjetunionen poängteras potentiella konflikter sprungna ur de
ekonomiska och sociala kriserna samt maktkampen mellan dels centralmakt och del-
republiker, dels mellan reformister och konservativa. Vidare tas kontrollen av kärn-
vapnen upp, något som aktualiserats till följd av kuppförsöket hösten 1991. Geogra-
fiskt belyses särskilt Östersjöområdet och Baltikum samt Kolahalvön. Även vad avser
situationen i Östeuropa nämns riskerna att latenta konflikter åter kan blossa upp.
Dessa sägs ha sin rot i etniska, kulturella och religiösa motsättningar samt katastrofal
ekonomisk utveckling. Till f.d. Sovjetunionen kan dessutom osäkerheterna kring CFE-
avtalet kopplas. Sammanställning av de totalt 89 uttalandena presenteras i figuren
nedan.
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Figur 6.4: Sammanställning över de militära uttalandena avseende VEM som hotar Sverige
militärt. (N=89)

På frågan om VAD som skall försvaras mot militära hot nämns nästan uteslutande
territoriet och då dels starkt förknippat med neutralitetspolitiken, dels kopplat till
fred, kris och neutralitet. Vid krig betonas istället infrastruktur och befolkningscentra.

Figur 6.5: Sammanställning över de militära uttalandena avseende VAD Sveriges försvarsmakt
skall skydda. (N=65)

HUR detta skall ske fokuseras genomgående till ett avgörande i gräns- och kust-
områdena. En viktig skillnad som föreligger över tiden är hur försvaret skall föras
om de inledande striderna misslyckas. Här har en glidning från uthållighet i hela landet
via uthållighet i en riktning till fria kriget ägt rum. I ÖB93 finns uttalanden som anty-
der en begynnande övergång mot ett förordande av en mer offensiv strategi. Här
talas t.ex. om erforderligt djup vid gränsinvasion och att avvärja en kustinvasion se-
nast i kustzonen.

Figur 6.6: Sammanställning över de militära uttalandena avseende HUR försvarsmaktens  krigs-
uppgifter bör lösas. (N=45)

Den militära ledningen ger i sin avvägning mellan kvalitet och kvantitet exempel på
tekniskt vägval. Även taktiska och operativa vägval antyds. Här förordas ett mer
offensivt och manövrerande uppträdande där behovet av egen anfallsförmåga
understryks.

 MILITÄR  POLITISK VILJA  
 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 19 3 0 0 

KONTINENTAL 15 29 3 7 

GLOBAL 8 4 1 0 
 
 

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

8 11 0 1 45 
 
 

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0 2 27 16  
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1.3 Jämförelse mellan den politiska och den militära ledningens synsätt
1.3.1 VEM hotar Sverige militärt?
Vissa uppfattningar som framförs från politiskt håll återfinns inte bland militären;
Situationen i Baltikum främst avseende den ryska minoriteten, den fortsatta rustningen
i tredje världen, sociala och ekonomiska kriser i tredje världen samt internationell
terrorism.

Figur 6.7: Relativ fördelning av de 383 politiska uttalandena avseende VEM som hotar Sverige
militärt  (OBS! Vid avrundning ”försvann” två procentenheter.)

Militären är, å sin sida, ensam om att föra fram preliminära resultat från bedömningar
av Gulfkriget varvid luftstridskrafternas betydelse liksom manöverkrigföring särskilt
påpekas. Detta tolkar jag som utfall av en djupare konsekvensanalys av den militär-
tekniska utvecklingen.

Figur 6.8: Relativ fördelning av de 89 militära uttalandena avseende VEM som hotar Sverige
militärt  (OBS! Vid avrundning ”försvann” en procentenhet.)

Andelen traditionella uttalanden är större hos militärerna; 74% mot 64% för politikerna.
De politiska och de militära uppfattningarna sammanfaller dock till stor del. Inom de
flesta områden är det enbart nyansskillnader, t.ex. i synen på f.d. Sovjetunionen och
Ryssland, utvecklingen i Östeuropa, utvecklingen i övriga världen och möjligheter till
flera sinsemellan konkurrerande maktcentra, relationen mellan USA och Ryssland inkl.
Nordens strategiska läge samt den militärtekniska utvecklingen.

 MILITÄR  POLITISK VILJA  
 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 26% 3% 0% 1% 

KONTINENTAL 13% 22% 6% 7% 

GLOBAL 10% 6% 2% 2% 
 
 

 MILITÄR  POLITISK VILJA  
 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 21% 3% 0% 0% 

KONTINENTAL 17% 33% 3% 8% 

GLOBAL 9% 4% 1% 0% 
 
 



85

1.3.2 VAD skall Sveriges försvarsmakt skydda mot militära hot?
När det gäller VAD återspeglar de politiska uttalandena svårigheterna att prioritera
mellan statens delar. Drygt hälften av uttalandena berör infrastruktur och befolkning,
d.v.s. konkreta värden, medan den andra hälften istället berör idé och territorium,
d.v.s. abstrakta värden.

Figur 6.9: Relativ fördelning av de 83 politiska uttalandena avseende VAD Sveriges försvarsmakt
skall skydda (OBS! Vid avrundning ”tillkom” en procentenhet.)

De allra flesta av de militära uttalandena, drygt 2/3, berör territoriet. Dock görs detta
främst kopplat till fred, kris och neutralitet. Vid krig betonas istället befolkning och
infrastruktur.

Figur 6.10: Relativ fördelning av de 65 militära uttalandena avseende VAD Sveriges försvarsmakt
skall skydda

Det återfinns en tendens till att politikerna är snabbare än militärerna att överge
betoningen av territoriets betydelse till förmån för infrastrukturen och befolkningen.
Politikerna betonar dessutom betydligt starkare den nationella friheten och oberoendet,
d.v.s. idén. Andelen abstrakta uttalanden var 50% för politikerna mot 71% för
militärerna.

1.3.3 HUR bör Sveriges försvarsmakt  lösa dess krigsuppgifter?
Från politisk sida bedöms en förskjutning ha ägt rum. I handlingarna från 1990 fram-
går att tyngdpunkten av försvaret avsågs läggas i såväl gräns- som kustområdena.
Om försvaret skulle misslyckas med att förhindra att angriparen får fast fot på svensk
mark skulle det kunna övergå till ett djupförsvar. Efter 1990 framgår dock att försva-
ret vid en gränsinvasion redan inledningsvis inriktas mot ett djupförsvar. Eftersom
kraftsamling till gräns- som kustområdena betraktas som semi-defensiv medan djup-
försvar betraktas som defensiv strategi, bedöms en förskjutning mot det senare ägt
rum.

Figur 6.11: Relativ fördelning av de 25 politiska uttalandena avseende HUR försvarsmaktens
krigsuppgifter bör lösas

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

17% 34% 0% 23% 27% 
 
 

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

12% 17% 0% 2% 69% 
 
 

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0% 0% 60% 40%  
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Trots att ÖB92 konstaterar att regeringsanvisningarna talar om att successivt bryta en
angripares anfallskraft genom ett djupförsvar, och att detta står i kontrast till den i
ÖB91 förordade tyngdpunkten till gräns- och kustområdena, går det att finna spår av
att en defensiv strategi inte tilltalar ÖB. De ständigt återkommande påpekandena om
fria kriget och att försvaret kan komma att tvingas vidta förberedelser för fortsatt
motstånd i ockuperat område kan tolkas som försök att avskräcka den politiska
ledningen – ”Är det verkligen ett gerillaförsvar ni vill ha?”.

I ÖB92 framkommer också att ÖB prioriterar att kunna möta ett angrepp över
såväl land som hav kraftsamlat. Detta tolkas som ett fortsatt förordande av en semi-
defensiv strategi. Möjligen finns i ÖB93 spår av en svängning mot ett förordande av
en mer offensiv strategi.

Figur 6.12: Relativ fördelning av de 45 militära uttalandena avseende HUR försvarsmaktens
krigsuppgifter bör lösas

Trots att såväl den politiska som den militära ledningen understryker behovet av att
markstridskrafterna kan ”utveckla anfallskraft”, d.v.s. anfallsförmåga, och trots att
bägge ledningarna är ense om att detta kräver ”modernt utrustade brigader” är den
militära ledningen skeptisk till att övergå till en mer defensiv strategi, något som den
politiska ledningen inte haft några synbara invändningar mot. Det är rent av möjligt
att den militära ledningen tvärtom förordar en mer offensiv strategi. Förutom
ovanstående antydningar till taktiskt och operativt vägval framgår ett tekniskt vägval
hos de båda ledningarna. Det tydliga tekniska vägvalet faller hos båda ut till förmån för
kvalitet på bekostnad av kvantitet.

1.4 Sammanfattning och slutsatser avseende FB92
Politiker och militärer är i stort ense vad avser VEM som hotar landet militärt, åt-
minstone substansiellt. Skillnader som framkommer gäller främst frekvensen på utta-
landena; den militära ledningen är mer traditionell i sitt synsätt än den politiska.

De stora skillnaderna mellan ledningarnas synsätt återfinns i VAD och HUR. Till
och med 1990 synes det dock ha funnits en någorlunda samsyn ledningarna emellan
även i dessa frågor. Efter 1990 har den politiska uppfattningen svängt till förmån för
dels kraftcentrum, dels defensiv strategi. Den militära uppfattningen har endast på-
börjat svängningen mot kraftcentrum.

Vad avser strategi har uppfattningarna däremot svängt åt motsatt håll i förhållande
till politikerna varvid de militära uppfattningarna vidhållit den semi-defensiva strategins
fördelar och rent av uttryckt tankar om möjlig semi-offensiv.

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0% 4% 60% 36%  
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De större skillnader som framkommit mellan politiska och militära uppfattningar
är alltså förknippade med val av strategi. De olika förordandena av HUR kan ev.
förklaras av den förändring av VAD som skett parallellt med synen på strategi. Här-
vid har en nedtoning av territoriet skett samtidigt som de aspekter av infrastrukturen
som berör det nationella ledningssystemet allt mer lyfts fram. Att territoriet minskat i
betydelse kan ev. förklaras av neutralitetens minskade relevans i och med upplös-
ningen av Sovjetunionen. I och med att territoriets betydelse nedgått möjliggörs sam-
tidigt en övergång till att förorda ett djupförsvar eftersom denna strategi innebär att
svenskt territorium, om än temporärt, uppges.

Att infrastrukturen, och även befolkningscentra, efterhand blivit allt viktigare,
motiverar även att den semi-defensiva strategin bibehålls vid en kustinvasion. En
kustinvasion är endast relevant i södra Sverige och där återfinns koncentrationen av
såväl rikets vitala infrastruktur som dess befolkning. Ett uppgivande av territorium
för att successivt minska angriparens anfallskraft är således inte genomförbart. Detta
kanske också förklarar varför politikerna är ovilliga att diskutera strategi i en situation
där de inledande striderna misslyckats.

Den militära uppfattningen i val av strategi tycks vara ett fortsatt förordande av
den semi-defensiva strategin, d.v.s. inriktning att bryta angriparens anfallskraft så nära
kust och gräns som möjligt. Den defensiva strategin verkar inte utgöra något alterna-
tiv i militärens ögon, inte ens om de inledande striderna misslyckas. I detta fall för-
ordas istället det fria kriget.

Möjligen sker en övergång mot semi-offensiv strategi under perioden. Tecken på
detta är bl.a. att flygvapnets inriktning ändras från luftförsvar (jakt) till understöd av
markstridsförband (attack), att språkbruket ändras från ”uthållig försvarsstrid på
svenskt territorium” till ”erforderligt operativt djup” samt att kvalitet får företräde
gentemot kvantitet trots att den kvantitativa nivå som anses krävas för en uthållig
försvarsstrid härvid underskrids. Detta tekniska vägval mellan kvalitet och kvantitet
kan alltså ha påverkat valet av strategi.

Tillsammans ger detta en bild av en kvalitativt högt utvecklad armé, om än med
liten kvantitet, bestående av bl.a. jägarförband och moderna brigader, vilka under-
stödda av attackflyg kan manövrera inom ett stort operativt djup – ett djup som kan
inkludera andra staters territorium. Det finns således även exempel på ett operativt
vägval som framhäver betydelsen av manöverkrigföringens principer.

Det är svårt att se om några aspekter på VEM har påverkat de förändringar som
skett av HUR.
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2. 1996-års försvarsbeslut (FB96)
2.1 Politiska uppfattningar
2.1.1 VEM hotar Sverige militärt?
I regeringens uppdrag för förberedelser inför försvarsbeslutet framgår att den säker-
hetspolitiska utvecklingen i Europa de senaste åren varit gynnsam och att den medger
förändrade prioriteringar. Regeringen tar fasta på Kolahalvöns bestående roll och
Östersjöområdets läge mellan EU och Ryssland. Vad avser framtida väpnade angrepps-
hot framgår:

 (E)tt militärt angrepp mot Sverige (…bör ses som ett) led i en större konflikt som
kommer att beröra vitala stormaktsintressen. Existentiella militära hot mot Sverige bör
därvid förutsättas vara del i en sådan större konflikt som (…) skulle beröra alla stater i det
fenoskandiska området och Baltikum.46

I försvarsberedningens rapport från våren 1995 nämns olika aspekter som på sikt anses
förändra grunden för den globala säkerhetspolitiken; globaliseringen av de ekonomiska,
finansiella och teknologiska områdena; den demografiska utvecklingen; samt de
växande ekonomiska klyftorna mellan nord och syd.

Den tidigare bipolariteten påstås ha ersatts av ett läge med många inflytelserika
aktörer. Härvid nämns USA, vars maktbas är såväl ekonomisk som militär, Ryssland,
vars maktbas på kortare sikt är koncentrerad till kärnvapnen, EU och Japan, vars
baser är av ekonomisk natur, samt Kina, vars maktbas i vardande sägs vara såväl
ekonomisk som militär. Riskerna för såväl interna som regionala konflikter anses ha
ökat vilket exemplifieras med fall från bl.a. Centralafrika, Balkan, och Kaukasus. Fa-
ran för eskalation anses emellertid vara störst i de fall där stormakternas vitala intres-
sen är hotade:
• Mellersta Östern, främst p.g.a. kombinationen av instabila regimer och oljetillgångarna.
• Asien, ur fem olika perspektiv; USA:s framtida roll och närvaro, Kinas styrketillväxt

och dess påverkan av inte bara övriga Asien utan även Ryssland, Japans vägval
främst kopplat till olika scenarier kring USA:s respektive Kinas ageranden, den
koreanska frågan och de ev. nordkoreanska kärnvapnen samt, slutligen, Indiens allt
starkare position i Sydasien.

• Nordafrika, som Europa p.g.a. den geografiska närheten anses vara beroende av.
• Afrika som helhet, främst terrorism till följd av inrikespolitiska motsättningar.47

Oaktat detta anses utvecklingen i Ryssland förbli en viktig säkerhetspolitisk faktor i
Europa och inte minst i Östersjöområdet. Härvid utgör landets grannskap till instabila
zoner i söder något som påstås kunna få stora konsekvenser såväl internt som för
säkerhetspolitiken i stort. Den ryska utvecklingens inverkan på Västeuropa anses dock
främst vara indirekt.48

Längre fram i beredningens rapport behandlas den europeiska säkerheten i ett
”närmare” perspektiv. Härvid betonas såväl relationerna mellan EU och USA som
internt inom EU. Avseende den första relationen noteras att den ekonomiska konkur-
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rensen får en alltmer framträdande politisk roll, medan det i den andra poängteras de
olika medlemmarnas sub-regionala säkerhetsintressen. Det senare exemplifieras med
Tysklands koncentration på Öst- och Centraleuropa, och de sydeuropeiska staternas
ökade intresse för Medelhavsområdet. För Tysklands del anses detta medföra en
särskild relation till Ryssland, medan de sydeuropeiska medlemmarna exponeras för
potentiella risker som bl.a. statsterrorism.

I fokus för Europas säkerhet sägs utvecklingen i östra Europa stå. Demokratiserings-
processen lyfts fram liksom riskerna med latenta konflikter med etniska och religiösa
förtecken. Särskilt belyses Ukraina och Vitryssland samt Ryssland, vars strategiska
kärnvapen och geografiska hemvist i såväl Europa som Asien ger landet en särställ-
ning.

De risker ultranationalistiska, antidemokratiska och separatistiska krafter utgör i
hela Europa betonas. Till detta kopplas riskerna för svåra inre sociala spänningar till
följd av arbetslöshet, organiserad brottslighet och migrationsströmmar. Det demo-
kratiska fundamentet kan undermineras vilket i sin tur kan leda till konflikter och på
sikt direkta krigshandlingar.49

Trots att beredningen varnar för att det är omöjligt att göra någon säkerhetspoli-
tisk prognos i egentlig mening av utvecklingen såväl i Ryssland som mellan Ryssland
och dess nya grannländer, gör beredningen dock ett försök. Härvid bedöms den
ryska ekonomin utgöra den mest påtagliga gränssättande aspekten, medan den poli-
tiska utvecklingen sägs präglas av osäkerhetsmoment såsom maktfördelningen mel-
lan lagstiftande och exekutiv makt respektive mellan Moskva och regionerna. Till
detta kommer att Ryssland längs hela sin geografiska utbredning har ett antal omtvistade
gränser såväl internt som med andra stater. Av de två andra större f.d. sovjetrepublikerna
anses ett djupare samarbete, kanske rent av ett samgående, mellan Vitryssland och
Ryssland inte kunna uteslutas. Detta skulle få säkerhetspolitiska konsekvenser efter-
som Rysslands möjligheter att direkt påverka utvecklingen i Centraleuropa och Baltikum
då skulle förbättras. Förhållandet mellan Ukraina och Ryssland präglas å sin sida av
misstro och motsättningar. Liksom för Vitryssland sätter det ekonomiska beroendet
av Ryssland dock gränser för Ukrainas handlingsfrihet. De potentiella konfliktorsake-
rna utgörs främst av Krims ställning, uppdelningen av Svartahavsmarinen, den ryska
minoriteten i Ukraina samt ryska krav på basrättigheter i Sevastopol. Beredningen
bedömer att den stora utmaningen ligger i att hitta en europeisk roll för Ryssland och
att ett isolerat Ryssland försvårar möjligheterna att skapa långsiktiga säkerhetspolitiska
lösningar i Europa och då i synnerhet inom det nordiska området.50

Beredningen gör även en fördjupad analys av tänkbara säkerhetspolitiska hot från
såväl ett väst- som syd- och nordperspektiv. Härvid belyses, avseende västperspektivet,
bl.a. EU:s behov av att hantera den inre obalans som blivit en följd av Tysklands
relativt ökade styrka efter återföreningen samt Tysklands och Rysslands delvis mot-
stridiga nationella intressen i Central- och Östeuropa.
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Vad avser sydperspektivet konstateras att det militära hotet främst finns i en sprid-
ning och vidareutveckling av massförstörelsevapen i kombination med instabilitet i
de icke-europeiska delarna av Medelhavsregionen. Detta kopplas samman med be-
dömningen att det främsta problemet som kan uppstå i denna region härrör från
sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser av den snabba befolkningsutvecklingen.
USA:s vidmakthållande av sitt strategiska intresse till Kolahalvön angränsar till både
väst- och nordperspektivet. I nordperspektivet nämns bl.a. problematiken med den
ryska minoriteten i de baltiska staterna.51

Kontentan av det hela blir för Sveriges del:

Bestämmande för den militärstrategiska utvecklingen i Sveriges närområde är främst dels
Kolahalvöns fortsatta kärnvapenstrategiska roll, dels de intressen som skilda aktörer har
och kan komma att ha i Östersjöområdet. (…) Ryssland förblir i kraft av sin storlek och
sin, trots dagens problem, stora potential den viktigaste enskilda strategiska inflytelse-
faktorn i området.52

I beredningens rapport från hösten 1995 poängteras att säkerheten för Europas stater är
odelbar i grundläggande avseende och att Sveriges säkerhet därför bygger på en
gemensam europeisk säkerhet och den samlade utvecklingen av den europeiska
säkerhetspolitiska miljön. Härvid lyfts särskilt utvecklingen i Ryssland fram liksom
betydelsen av att få till stånd ett alleuropeiskt säkerhetssystem som omfattar även de
central- och östeuropeiska staterna:

USA:s fortsatta roll i Europa förblir liksom Rysslands utveckling och relation till övriga
Europa avgörande faktorer i den europeiska säkerhetspolitiska utvecklingen.53

Vid sidan av detta nämns riskerna för spridning av kärnvapen, de ökade riskerna för
terroristhandlingar och gränsöverskridande brottslighet samt de mer indirekta hot
och risker som är förknippade med instabilitet, kriser eller öppna konflikter i
omvärlden.54  Bl.a. detta går under beteckningen angreppshot i nuvarande omvärldsläge. I
ett längre tidsperspektiv nämns dessutom möjligheterna till angreppshot med iståndsatta
styrkor samt angreppshot på lång sikt. Till det senare kopplas militärtekniska möjligheter,
en multipolär värld samt många typer av regionala och lokala konflikter.55

Totalförsvarspropositionen från hösten 1995 återupprepar det som tagits upp i de två
här behandlade rapporterna från försvarsberedningen. Några formuleringar har
förtydligats vilket gör dem intressanta att presentera:
• Från att ha varit bipolärt världskrig har det dominerande konfliktscenariot över-

gått till att vara regionala och lokala krig med flera aktörer inblandade.56

• Den ryska koncentrationen av strategiska kärnvapen, bl.a. till följd av START-
avtalen, kan ha lett till att det nordiska områdets strategiska betydelse har ökat57.

• Även organisationer och enskilda aktörer, t.ex. terroristgrupper, bidrar till de ökade
riskerna för spridning av kärnvapen samt kemiska och biologiska vapen.58

• Den internationella terrorismen blir allt farligare.59
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• Sverige är beroende av att en maktbalans råder mellan de tongivande aktörerna.
Detta gäller i synnerhet inom vårt närområde och i förhållande till Ryssland.60

• Instabiliteten i Ryssland är ett hot i sig eftersom stämningar av bl.a. revanschism
kan leda till ett auktoritärt styre med en aggressiv utrikespolitik.61

• Instabilitet, kriser och öppna konflikter i omvärlden är att betrakta som indirekta
hot.62

• Utvecklingen av vapensystem med långräckvidd, hög precision och stor verkan
gör att ett angrepp dels kan inledas utan att förberedelserna röjs, dels riskerar att
nå stor effekt.63

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i ett betänkande, förutom ovan
nämnda proposition, även 16 motioner. Tre av dessa (Mot. 1995/96:Fö1 av Carl
Bildt m.fl. (m) yrkande 6, Mot. 1995/96:Fö8 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 1
samt Mot. 1995/92:Fö5 av Gudrun Schyman m.fl. (v) yrkande 5) tar upp olika aspekter
på det i propositionen som berör det övergripande säkerhetspolitiska perspektivet.
Utskottet konstaterar:

Även om beskrivningen av omvärldsutvecklingen i propositionen och de tre här behand-
lade motionerna skiljer sig åt, särskilt på detaljeringsnivå, synes en betydande enighet råda
beträffande vilka faktorer som är av avgörande betydelse för Sveriges säkerhetspolitiska
situation.64

I försvarsberedningens rapport från augusti 1996 behandlas bl.a. de viktigare förändringar
som skett i omvärlden sedan 1995. Härvid poängteras riskerna, men även möjligheterna,
med de europeiska säkerhetsstrukturernas fortsatta omvandling, Rysslands utveckling,
den militärstrategiska utvecklingen i norra Europa samt några viktigare globala trender.
Till den senare kategorin hör USA:s stabiliserande roll i Asien och dess agerande i
konflikterna mellan Kina och Taiwan respektive mellan Nord- och Sydkorea. I Asien
ses dessutom med oro på utvecklingen av relationerna mellan Indien och Pakistan. I
Afrika konstateras att det finns ett antal konflikt-härdar av vilka utvecklingen i Nigeria,
Liberia samt Centralafrika anses vara de mest akuta. Sammanfattande omdöme av
dessa trender är att de utgör regionala spänningar.65

Vad avser den militärstrategiska utvecklingen i norra Europa anses situationen på
Nordkalotten fortfarande vara oförändrad. Situationen i Östersjöområdet har inte
stabiliserats.66 I Ryssland anses alltjämt den inrikespolitiska utvecklingen vara svår-
förutsägbar. Snabba växlingar anses vara möjliga.67

Vad avser säkerhetsstrukturerna belyses riskerna för att nationella intressen kan ta
överhand och att även denna utveckling är svårförutsägbar.68 I rapporten konstateras
även hotriskerna från icke-militära aktörer. Samtidigt sägs terroristorganisationer och
extrema rörelser i och för sig utgöra ett hot, men detta betraktas som ickemilitärt.69

I totalförsvarspropositionen från september 1996 utgår regeringen från försvars-
beredningens rapport. Underlaget sammanförs till två huvudfrågor där den första
berör internationellt säkerhetssamarbete, och den andra bedömningar av hot och
risker i olika tidsperspektiv.
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Den första huvudfrågan berör ansvarsfördelningen mellan olika organisationer,
utvecklingen av det fortsatta samarbetet inom PFF samt samarbetet inom försvars-
materielområdet och WEAG. Här behandlas även konsekvenserna av ev. utvidgningar
av NATO respektive EU kopplat främst till dessa organisationers relationer med
Ryssland, men även till Norden och Baltikum. Dessutom berörs förhållandet mellan
de baltiska staterna och Ryssland.

Den andra huvudfrågan berör bedömningar av utvecklingen i Ryssland samt lan-
dets relationer till sina närmaste grannländer, till andra länder i Central- och Östeu-
ropa, samt till Väst. Förutom detta görs en bedömning av det militärstrategiska läget
kopplat till bl.a. genomförandet av CFE-avtalet och till situationen på Nordkalotten
respektive i Östersjöområdet.70

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande behandlar bl.a. propositio-
nen och 14 motioner om totalt 62 yrkanden. Av dessa är knappt hälften, 28 yrkanden
av intresse. Det sammansatta utskottet konstaterar:

Det råder i allt väsentligt stor överensstämmelse mellan regeringen och motionärerna i
synen på de säkerhetspolitiska förändringarna i vår omvärld.71

2.1.2 VAD skall Sveriges försvarsmakt skydda mot militära hot?
I försvarsberedningens rapport från hösten 1995 framgår bl.a. att en central uppgift för det
civila försvaret skall vara att åstadkomma stryktålighet hos bl.a. elförsörjning, led-
ningssystem och telekommunikationer. Beredningen anser vidare att ökad vikt bör
läggas på att åstadkomma robusthet och flexibilitet på de viktigaste infrastruktur-
områdena. Härvid prioriteras elförsörjning, informationssystem och telekommuni-
kationer. Att denna infrastruktur skall skyddas av det militära försvaret framgår var-
vid ”vitala nationella ledningsfunktioner” särskilt framhålls.72 Beredningen slår samti-
digt fast:

Totalförsvaret utformas för att ytterst garantera att Sverige kan föra en demokratiskt och
självständigt vald politik för att trygga landets och medborgarnas säkerhet.73

Regeringen tar i sin proposition från hösten 1995 fasta på det som uttrycks kring VAD
i beredningens bägge rapporter. Det framkommer dessutom att ingen makt skall ges
anledning att betvivla Sveriges förmåga att försvara sitt territorium mot angrepp.74

I 1995-års planeringsanvisningar framgår att regeringen anser att större vikt skall läg-
gas vid FM:s förmåga att bevaka skyddsobjekt. FM ges uppdraget att i samråd med
ÖCB och RPS redovisa förslag på lösningar avseende bevakningen av ”samhälls-
viktig verksamhet” Vad som mer konkret avses med denna verksamhet framgår
dock ej.75

I försvarsutskottets betänkande behandlas de delar av propositionen som främst
berör inriktningen av försvarspolitiken. Härvid framgår bl.a. att utskottet anser att
den syn som regeringen redovisar avseende totalförsvarets förmåga att värna vår
nationella suveränitet bör ligga till grund för det fortsatta arbetet i etapp 2.76
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I försvarsberedningens rapport från augusti 1996 poängteras samhällets ökade bero-
ende av informationsteknologi.77

I försvarsutskottets betänkande från hösten -96 framgår att viktigare infrastruktur-
områden anses vara telekommunikation, el- respektive informationsförsörjning samt
ledningssystem.78

I 1997-års Regleringsbrev fastställs att FM vid ett väpnat angrepp mot landet dels
skall skydda infrastruktur, befolkningscentra och vitala funktioner för totalförsvaret,
dels skall försvara viktiga områden och funktioner för att säkra nationell handlingsfri-
het. Den senare uppgiften gäller i en situation där ett avgörande inte bedöms vara
möjligt.79

2.1.3 HUR bör Sveriges försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
Regeringen anger tonen för synen på HUR i sina planeringsanvisningar från februari
1995. Här fastslås dels att den viktigaste långsiktiga grunden för totalförsvarets ut-
formning utgörs av förmågan att kunna möta ett väpnat angrepp, dels att detta per-
spektiv ligger bortom de närmaste tio åren. I det närtida perspektivet anses andra
uppgifter vara viktigare:

Den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen medger (…) förändrade prioriteringar i
försvarspolitiken. De närtida kraven på totalförsvaret bör i större utsträckning än tidigare
kunna bestämmas av uppgiften att medverka i eller ha handlingsberedskap för interna-
tionella fredsfrämjande och humanitära insatser.80

I försvarsberedningens rapport från hösten 1995 framgår bl.a.:

Totalförsvaret bidrar till en gemensam säkerhet genom att upprätthålla militär stabilitet i
norra Europa i kraft av sin förmåga att försvara svenskt territorium mot militärt angrepp,
utan att samtidigt utgöra ett hot mot andra staters territorium.81

Längre fram i rapporten konkretiseras detta något. Härvid framgår att huvud-
inriktningen för försvaret skall vara att kunna möta en angripare som utnyttjar
strategiska insatsstyrkor med hög modernitet och kvalitet oavsett var i landet dessa
sätts in. För att kunna lösa denna uppgift skall även det svenska försvaret vara väl
rustat vad avser såväl teknisk modernitet som taktisk och operativ förmåga. Här
antyds m.a.o. olika vägval i var och en av dessa tre nivåer. Avseende det tekniska
vägvalet antyds betydelsen av kvalitet. Däremot framgår inte vilka de olika taktiska
och operativa förmågorna är som man har att välja mellan. Vidare framgår att FM
för att kunna möta strategiska insatsstyrkor måste ha en förmåga att både kunna
försvara våra mest vitala områden och att anfalla angriparen där denne är som mest
sårbar. Om det trots allt skulle ske ett angrepp med ”påtagligt inslag av anfallskraft”
över gräns eller kust, sägs kraven på uthållighet och förmåga till samordnade anfalls-
operationer öka. FM:s tillväxt bör då ske främst avseende anfallsförmåga.82
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Rapporten tar även fasta på behovet av att svenska förband skall kunna delta i
internationella fredsframtvingande operationer och kopplar deltagande med ”perso-
nella och materiella resurser av god kvalitet” till förtroendet för FM:s förmåga.83 Här
framgår ett taktiskt vägval där svenska förband skall kunna delta i fredsframtvingande
insatser.
I totalförsvarspropositionen från etapp1 framgår bl.a.:

Huvudriktlinjerna skall sålunda vara att vi skall kunna möta en framtida angripare, som
utnyttjar strategiska insatsstyrkor med hög modernitet och kvalitet för att nå snabba
framgångar, oavsett vilka delar av landet som utgör mål för angreppet.84

Längre fram i propositionen utvecklas detta:

För att kunna möta ett angrepp, baserat på strategiska insatsstyrkor, måste det militära
försvaret ha förmåga både att skydda våra mest vitala områden och att anfalla en angripare
där denne är som mest känslig.85

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet konstaterar att Sveriges försvar har en defensiv
utformning och att regeringen under slutet av 1980-talet framfört tankegångar om
icke-offensivt och därmed icke-provokativt försvar.

En motion (Mot. 1995/96: Fö1 av Carl Bildt m.fl) innehåller formuleringar som
utskottet anser sammanfalla med regeringens ståndpunkt:

Det svenska totalförsvaret skall skydda Sverige mot väpnat angrepp (…) Försvarsmakt-
ens förmåga till uthållig försvarsstrid som stöd för en tidsvinnande strategi bidrar till
denna trovärdighet.86

Nedanstående passus i motionen lämnas dock utanför utskottets fortsatta resonemang:

Handlingsfrihet bör säkerställas genom tillräckligt många effektiva förband  med flexibel
förmåga samt med tillämpning av en strategi som gör att hjälp utifrån ter sig menings-
full. (…) en tidsvinnande strategi är således viktig.87

I regeringens totalförsvarsproposition vid etapp 2 i september 1996 framgår:

Den traditionella uppgiften att möta väpnat angrepp ter sig (…) i nuvarande säkerhets-
politiska läge mindre framträdande. Det är dock viktigt att understryka att den långsiktiga
dimensionerande uppgiften icke desto mindre är och förblir att möta väpnat angrepp
(…) En tillräcklig långsiktig försvarsförmåga kan endast säkerställas genom att en betryg-
gande förmåga fortlöpande upprätthålls, inte minst kvalitativt.88

Längre framgår bl.a. att brigadernas mekanisering och eldkraft prioriteras vid
anskaffning av materiel till markstridskrafterna. Här framgår således ett tekniskt vägval
till förmån för kvalitet på bekostnad av kvantitet. 89  De aspekter på kvalitet som
omnämns antyder dessutom ett operativt vägval till förmån för manöverkrigföring.

I 1997-års regleringsbrev framgår att en viktig förmåga hos FM i försvarandet av
landet mot väpnat angrepp anses vara att kunna bekämpa angriparen över hela det
operativa djupet.90
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I en bilaga till regleringsbrevet framgår dessutom att ett svenskt deltagande i freds-
framtvingande åtgärder inte utesluts. Avseende FM:s uppgifter vid krigsförhållanden
framgår:

Det svenska försvaret skall långsiktigt ha en sådan teknisk modernitet och förtrogenhet
med taktisk och operativ utveckling som krävs för att möta de stridskrafter i omvärlden,
som skulle kunna sättas in mot Sverige.91

Även här antyds vägval för såväl den tekniska som den taktiska och operativa nivån.
Vad avser det tekniska vägvalet synes kvalitet förordas. Vad ”utveckling” innebär för
den taktiska respektive den operativa nivån framgår dock inte.

2.1.4 Sammanfattning av politiska uppfattningar vid FB96
I det globala perspektivet anses det troligt att flera, sinsemellan konkurrerande, makt-
centra kan komma att uppstå. USA, EU, Kina, Ryssland och Japan utpekas härvid
som de viktigaste aktörerna. Till nivån hör även den militärtekniska utvecklingen samt
mängden av aktörer, även icke-statliga, vilket bidrar till att göra den säkerhetspolitiska
miljön svårförutsägbar. De globala motsättningarna kommer dock att stå i skuggan
av regionala och lokala konflikter av vilka konflikten i Mellersta Östern respektive
Nordafrika redovisas på denna nivå.

Vissa av dessa regionala konflikter bedöms dock kunna medföra konsekvenser
även på den kontinentala nivån eftersom de kan komma att medföra ett mera natio-
nellt och subregionalt fokuserat intresse från de viktigaste säkerhetspolitiska aktörerna
inom EU. Östeuropa är emellertid den viktigaste regionen i detta sammanhang. På
denna nivå återfinns även betydelsen av fungerande säkerhetsstrukturer.

I Sveriges direkta närområde, d.v.s. på den regionala nivån, understryks betydelsen
av stabilitet i Östersjöområdet och på Nordkalotten. I bägge områden återfinns Ryss-
land som en viktig aktör. Ryssland har överlag inverkan på samtliga nivåer; landets
instabilitet (ur flera aspekter), riskerna att detta sprider sig till grannstaterna, uppfyllelse
av CFE-avtalet samt landets relation till andra f.d. sovjetrepubliker främst till de bal-
tiska staterna respektive Ukraina.

Figur 6.13: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende VEM som hotar Sverige
militärt. (N=978)

 MILITÄR  POLITISK VILJA  
 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 107 56 2 35 

KONTINENTAL 115 253 32 83 

GLOBAL 90 78 36 91 
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Avseende VAD nämns på ett flertal ställen infrastrukturen och befolkningscentra. Även
olika aspekter på idén såsom nationellt oberoende respektive demokrati, rättssäkerhet
och respekt för mänskliga rättigheter omnämns flitigt. Flest uttalanden berör dock
landets territorium och dess territoriella integritet.

Figur 6.14: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende VAD Sveriges försvarsmakt
skall skydda. (N=151)

Vad avser HUR understryks att Sverige inte skall utgöra ett hot mot någon annan.
Samtidigt nämns behovet av att kunna bekämpa en angripare över hela det operativa
djupet. Att detta djup inte omfattar territorium annat än svenskt framgår tydligt.

Vid de få tillfällen som HUR diskuteras i klartext nämns uthållig försvarsstrid och
tidsvinnande strategi som aspekter på det tillvägagångssätt som förordas. I fokus står
dock förmågan att kunna försvara landet mot strategiska insatsstyrkor. Mot bak-
grund av att denna diskussion leder fram till en inriktning av FM dels till försvar av
rikets kraftcentrum, dels till att möta angriparen oavsett var i landet angreppet sker,
anses detta vara exempel på semi-defensiv strategi.

Figur 6.15: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende HUR försvarsmaktens krigs-
uppgifter bör lösas. (N=12)

Den politiska ledningen har även under denna period givit exempel på tekniskt vägval
där kvalitet förordas före kvantitet. Vidare antyds taktiska och operativa vägval men
vilka förmågor som dessa val står emellan framgår inte, åtminstone inte entydigt. Jag
tolkar dock betoningen av bl.a. eldkraft och mekanisering av markstridsförbanden
som tecken på att utnötningskonceptet på den operativa nivån är på väg att ersättas
av ett mer manöverorienterat koncept. Detta skulle i så fall vara ett exempel på operativt
vägval. Möjligen skulle ett taktiskt vägval utgöras av förmåga att kunna delta i
fredsframtvingande operationer eller ej.

2.2 Militära uppfattningar
2.2.1 VEM hotar Sverige militärt?
I FM:s underlag inför etapp 1 framgår bl.a.:

Utvecklingen har lett till att militära konflikter i Europa är ett faktum och potentialen för
nya konflikter är betydande. Det finns skäl att erinra om att det finns mycket stora militära
resurser i vårt närområde, både vad gäller materiel och personal.92

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

13 35 0 49 54 
 
 

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0 0 10 2  
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Detta exemplifieras med ryska resurser väster om Ural. Till detta kopplas dels
bedömningen av att Sverige och Skandinavien även framgent torde tillmätas stor
strategisk betydelse, dels konstaterandet att Ryssland, i kraft av sin storlek och sina
resurser samt geografiska närhet, alltid kommer att vara en dominerande faktor i
svenska säkerhetspolitiska överväganden.

Förutom detta anses fyra förhållanden utgöra huvudkomponenter i Sveriges sä-
kerhetspolitiska situation. Dessa är Rysslands instabilitet, utvecklingen av EU, förhål-
landet mellan USA och dess västliga allierade samt de inre konfliktriskerna i Östeu-
ropa.93  Vidare framgår:

Den framtida Försvarsmaktens roll vidgas också från att ha varit starkt inriktad mot ett
nationellt existensförsvar till uppgiften att även, i en allt mer integrerad samverkan och
samordning med andra stridskrafter, kunna utgöra Sveriges militära bidrag till internatio-
nella konfliktförebyggande operationer.94

Detta exemplifieras bl.a. med internationell terrorism, vilken sägs kunna komma att
inkludera nyttjande av massförstörelsevapen.

Förutom dessa konstateranden sker en precisering av bl.a. innebörden av denna
geografiska närhet, vilka resurser som avses och instabiliteten. Härvid framgår att
närheten gäller två områden som bedöms vara strategiskt viktiga för Ryssland; Nord-
kalotten och Östersjön. I det förra fallet kopplas detta samman med kärnvapen-
resurserna varvid det bl.a. påpekas att denna dimension kvarstår som ett fundamen-
talt element inte bara i den europeiska, utan även i den globala säkerhetspolitiska
miljön. Att Ryssland under 1994, trots stora ekonomiska svårigheter, sköt upp ett
stort antal militära satelliter, tas som intäkt på att man prioriterar sin strategiska
avskräckningsförmåga. Den omfattande baseringen av strategiska resurser i Kola-
området anses också motivera en omfattande basering av konventionella resurser till
nordvästra Ryssland.

I det senare fallet konstateras att denna del av Sveriges närområde är den del där
det föreligger störst risk för intressemotsättningar som kan leda till väpnat våld. Ryss-
lands relationer till de baltiska staterna poängteras särskilt. Vad avser instabiliteten
belyses riskerna för tvära brott i såväl den ryska demokratiseringen som i samarbets-
politiken gentemot Väst. Kombinationen av dessa aspekter gör att riskerna för väp-
nat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas.95

Förutom dessa faktorer och komponenter lyfts teknikutvecklingen samt kriser
och konflikter fram. Det första kopplas dels till ökad räckvidd, precision och trans-
portkapacitet, dels till ökade möjligheter till dolda förberedelser för angrepp. Det
andra anses inte primärt innebära något direkt militärt hot, men bedöms kunna ut-
göra inledningen till kriser på högre konfliktnivåer som på sikt kan påverka oss mer
direkt. Till det senare kopplas även riskerna för spridning av massförstörelsevapen.96

Även i underlaget inför etapp 2 görs en noggrann inventering av olika hotaspekter
härrörande från Ryssland. Det som tillkommer utöver det som framgick av underla-
get inför etapp 1 är:
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• Deklarationen från rysk sida att man inte avser följa CFE-avtalets flankbestämmelser.
Den bedömda ökade grupperingen av konventionella förband till nordvästra Ryss-
land sägs förbättra möjligheterna till operationer mot Skandinavien direkt ur freds-
gruppering.

• Den nya militära doktrinen som inte utesluter ett förstaanvändande av kärnvapen.
Detta kopplas dels till koncentrationen av strategiska kärnvapen på Kola, men
även till det stora antalet taktiska kärnvapen i bl.a. Kaliningradområdet.

• Viljan från den politiska ledningen att ta till väpnat våld. 97

Förutom hoten från Ryssland poängteras gränszonen mellan öst och väst som sträcker
sig från Baltikum till Balkan. Inom detta område sägs ett antal faktorer göra sig gällande
som i olika avseenden kan påverka Sveriges säkerhet. Dessa faktorer utgörs bl.a. av
integrationssträvanden med Väst, olika nationella intressen, etniska problem, inre osäker-
heter och mellanstatliga tvister. Avsaknaden av väl fungerande krishanteringsinstrument,
vilket erfarenheterna från f.d. Jugoslavien understryker, förstärker dessa osäkerhets-
aspekter.

Till detta kommer även bedömningarna av den framtida operativa miljön där
teknikutvecklingen bedöms bli allt viktigare. Möjligheterna för en angripare att inleda
ett överraskande angrepp bedöms ha ökat. Ett sådant angrepp kan genom den för-
bättrade kapaciteten till lufttransporter medföra att vi redan inledningsvis kan tvingas
möta mekaniserade förband.98

I Försvarsmaktsplan 1998 (FMP98) presenteras en bedömning av den säkerhetspo-
litiska och den militära utvecklingen som i stort är identisk med det som presenterats
inför försvarsbeslutet. Således poängteras Rysslands militära styrka, konsekvenserna
av det omförhandlade CFE-avtalet, kärnvapnens ökade relativa betydelse, det ryska
användandet av militärt våld vid interna konflikter som Tjetjenien, relationerna mellan
Ryssland och Väst till följd av ev. NATO-utvidgning, potentiella kriser och konflikter
i gränsområdet mellan öst och väst samt Nordkalottens och Östersjöområdets fort-
satta strategiska betydelse. Vidare beskrivs hur teknikutvecklingen påverkar hotbilden
varvid de ökade möjligheterna att lufttransportera mekaniserade förband ges som
konkret exempel.99

I den första rapporten, Försvarsmaktsidé 2020 (FMI2020), i den nya perspektivplan-
processen, riktas blickarna långt fram i tiden. Här sker en omfattande inventering av
tänkbara konflikter som kan medföra såväl indirekta som direkta konsekvenser för
Sverige. Utlösande faktor för dessa konflikter sägs kunna vara överbefolkning, miljö-
problem, fattigdom samt vatten- och livsmedelsbrist. Eventuella etniska och religiösa
motsättningar bedöms kunna utgöra den utlösande faktorn, men sägs även kunna
förvärra en konflikt som uppstått av andra anledningar.

USA bedöms ha en dominerande roll på den globala strategiska arenan, men kan
komma att utmanas av i första hand Kina, men även EU, Japan och Ryssland utgör
alternativa maktcentra.
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Den ekonomiska utvecklingen i Asien bedöms kunna komma att mattas av var-
vid det stora hotet mot tillväxten sägs komma från en rad latenta politiska konflikter,
interna såväl som mellanstatliga. Av särskild vikt i detta sammanhang sägs Kinas rela-
tioner till Taiwan, Japan, Vietnam och Indonesien vara. Kampen om energitillgångar
i bl.a. Sydkinesiska sjön anses utgöra en av de främsta konfliktorsakerna. Förhållandet
mellan Kina och Ryssland sägs vara komplicerat. För Sveriges vidkommande be-
döms att ett säkerhetspolitiskt partnerskap dessa stater emellan kan komma att med-
föra att Ryssland får större militär handlingsfrihet väster om Ural.

Ett annat område som utgör ett potentiellt säkerhetspolitiskt problem för EU,
och därmed Sverige, sägs vara Nordafrika.

Etniska och religiösa motsättningar samt stora skillnader i levnadsvillkor är pro-
blem som redan idag påverkar bl.a. Frankrike, Spanien och Italien. Motsvarande
problem sägs även återfinnas i Mellersta Östern. Här utgör dock regionens ekono-
miska betydelse en förvärrande omständighet. 100

I ett närmare, europeiskt perspektiv koncentreras rapporten främst till en redogö-
relse om säkerhetshot med koppling till Ryssland. De interna förhållandena med bl.a.
svag ekonomi, regional separatism, etniska motsättningar osv. tillsammans med lan-
dets externa kopplingar till Nordkalotten, Östersjöområdet, Vitryssland, Ukraina,
Baltikum samt USA gör att det största osäkerhetsmomentet i Sveriges närområde
inom överskådlig framtid bedöms utgöras av Ryssland.101

En risk som härrör till det som redovisats ovan sägs vara att det säkerhetspolitiska
intresset bland Europas aktörer regionaliseras till t.ex. Nordafrika, Mellersta Östern,
Balkan eller f.d. Sovjetunionen.

För Sveriges del konstateras att landet genom sitt ökade engagemang i internatio-
nella operationer kan komma att utsättas för hot som riktar sig mot landets militära,
men även andra statliga, enheter inom såväl som utanför vårt territorium. Terrorist-
eller sabotagehot mot svenska ekonomiska intressen på det internationella området
nämns som ett exempel.

Kontentan av det hela sammanfattas:

Ett väpnat angrepp mot Sverige är f n osannolikt – i det långa perspektivet kan dock ett
sådant angrepp inte uteslutas. Det kan t ex uppstå ur en lokal/regional konflikt i vår
närhet eller som en del i en större konflikt. Det är vidare svårt att föreställa sig ett väpnat
angrepp mot Sverige som inte kommer österifrån. 102

2.2.2 VAD skall Sveriges försvarsmakt skydda mot militära hot?
I FM:s underlag inför etapp 1 framgår bl.a.:

Försvaret av södra och mellersta Sverige är en förutsättning för försvaret av hela landet,
eftersom huvuddelen av befolkningen och produktionsförutsättningarna finns där.103
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Förutom detta poängteras områden som är betydelsefulla för Sveriges förmåga att
kunna försvara landet i händelse av ett krig. Dessutom understryks betydelsen av att
disponera styrkor av tillräcklig mängd och kvalitet för att kunna försvara oss mot ett
angrepp på Nordkalotten. Viktiga infallsportar vid såväl gräns som kust samt som
kan nås från luften ska försvaras sägs det, liksom områden och funktioner som är
vitala för försvarsförmågan och för behållandet av handlingsfriheten med de operativt
rörliga förbanden.104

I FM:s underlag inför etapp 2 framgår bl.a. ÖB:s bedömning av grundorganisationens
lokalisering kopplat till operativa krav på att kunna ta upp striden med en angripare.
Härvid anger ÖB ett minimum vara att lokalisera en brigad nära vardera Göteborg-
Landvetter-Västgötabas- respektive Malmö-Sturupområdet, två brigader nära Stock-
holm-Arlandaområdet samt tre brigader i Norrland varav två nära gränszonen.105

Längre fram i underlaget framförs att våra ledningssystem i ökad grad kommer att
utgöra primära mål för en angripare.106

I FMP98 presenteras två tänkbara syften en angripare kan ha med ett väpnat
angrepp mot landet. Det ena syftet sägs vara att slå ut kraftcentra, det andra att
åstadkomma en kollaps inom ett antal vitala funktioner eller inom hela samhället. I
sammanhanget poängteras betydelsen av lednings- respektive mobiliseringssystemet.
Infrastruktur, befolknings- och resurscentra samt vitala totalförsvarsfunktioner sägs
dessutom vara viktiga att skydda.107

I FMI2020 återges på ett antal ställen ekonomisk styrka, teknologisk utveckling,
välutvecklade kommunikationsnät, infrastruktur, befolkningscentra samt  väsentliga
funktioner preciserade till kommunikationer, elförsörjning och ledning.108

2.2.3 HUR bör Sveriges försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
I FM:s underlag inför etapp 1 framgår bl.a.:

Vår ambition skall vara att tidigt bryta angriparens anfallskraft. Om vi inte lyckas i denna
avsikt, ska operationerna föras så att statsmakterna bereds handlingsfrihet att föra landet
ut ur kriget. Därvid ska möjligheterna att ta emot hjälp utifrån upprätthållas i det längsta.
Motståndet ska med tillgängliga resurser fortsätta i alla de former som folkrätten med-
ger.109

Längre fram framgår att svenska förband med stor rörlighet, stor eldkraft och lång
räckvidd skall nyttjas mot angriparens svagheter på stor bredd och över hela det
operativa djupet.110

Underlaget inför etapp 1 innehöll sju olika alternativ av vilka en enig militärledning
förordar alternativ D, dock med ”något” större ekonomisk ram.111  De övriga alter-
nativen, utom G,  har lägre ekonomiska ramar, vilket även återspeglar hur FM kan
lösa sina uppgifter:
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Alternativ C: Vid angrepp måste våra stridskrafter tidigt genom operativ ledning kraft-
samlas till rätt plats för att möta detta. Möjligheterna att möta oväntade
händelseutvecklingar i andra riktningar minskar då starkt. Den operativa
och strategiska risktagningen blir betydande, särskilt vid ett angrepp med
endast kort militär förvarning.112

Alternativ A: Denna handlingsväg innebär att väsentligt större förluster måste accep-
teras i såväl förband som terräng. (…) Förmågan att snabbt och säkert
kunna förflytta stridskrafter över hela landet och påverka angriparen på
stort operativt djup blir starkt eftersatt.113

Alternativ E: Handlingsvägen innebär att nuvarande försvarspolitiska målsättning, och
därmed Försvarsmaktens uppgifter, samt operativa principer måste
omprövas och ändras i grunden.114

I FM:s underlag inför etapp 2 framgår att riksdagens beslut innebar alternativ A
men med ytterligare reducering av de ekonomiska ramarna. Här framgår även att
riksdagen accepterat obalans avseende förmågan att möta omfattande väpnade an-
grepp.115 ÖB konstaterar:

Den försvarsmakt som blir resultatet av denna plan kan i nuvarande omvärldsläge svara
mot de krav som regeringen ställt vad gäller förmåga att hävda vår territoriella integritet
och lösa internationella uppgifter. Försvarsmakten kan möta, hejda och slå ett angrepp
med mycket begränsade geografiska mål eller angrepp mot någon vital samhällsfunktion
(…) Förmåga att hejda motståndaren är begränsad och förmågan att slå är otillräcklig. 116

Längre fram konstateras att förmågan till kraftsamling innebär att risker i andra delar
av landet måste tas till följd av det begränsade antalet förband.117  Ytterligare längre
fram utvecklas den operativa inriktningen.

Härvid framgår bl.a. att  försvaret skall föras som ett djupförsvar varvid våra
motåtgärder inriktas mot att slå mot angriparens ledningsförmåga samt mot att be-
strida hans luftherravälde. Dessutom preciseras särskilda inriktningar för tre olika
scenarier; i nuvarande omvärldsläge, i ett förändrat omvärldsläge efter återtagning
och tillväxt samt i ett förändrat omvärldsläge innan återtagning hunnit genomföras. I
det första scenariot skall motståndaren kunna mötas, hejdas och slås var än det väp-
nade angreppet kommer. I det andra scenariot skall vår strävan vara att bryta angripa-
rens anfallskraft i huvudoperationsriktningen. Vid ett angrepp över havet skall angri-
paren så långt det är möjligt förhindras att få fast fot på svensk mark, medan inrikt-
ningen vid ett angrepp över land är att bestrida motståndarens operationsfrihet. I
bägge fallen skall angriparens styrketillväxt reduceras främst genom att slå mot tillförsel-
transporter oavsett om dessa sker genom luften, över havet eller på marken. Samti-
digt sägs att om det inte går att slå eller hejda fienden i huvudoperationsriktningen, så
skall landets stridskrafter inriktas mot att slå motståndaren i för Sverige vitala områ-
den varefter dessa skall försvaras för att vinna tid. Detta gäller även i det tredje scena-
riot där ambitionen inte sträcker sig längre än att om möjligt försvåra angriparens
verksamhet i huvudoperationsriktningen.118
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I Försvarsmaktsplan 1998 framgår bl.a.:

Om landet utsätts för ett väpnat angrepp skall angriparen mötas var angreppet än kom-
mer. Försvaret skall genomföras på angriparens och vårt djup med utnyttjande av militär-
geografiska fördelar. 119

I övrigt återges i stort sett ordagrant beskrivningen av de tre scenarierna från under-
laget till etapp 2. Dock är det av intresse att ”luft- och sjöherravälde över svenskt
territorium och angränsande havsområden skall skapas” vid ett angrepp i nuvarande
omvärldsläge.120

I FMI2020 förs ett resonemang kring hur FM skall utformas på den strategiska
nivån:

I morgondagens insatsmiljöer finns det dock inte utrymme för en måttlig tekniknivå hos
våra kvalificerade förband och system – dessa kommer vid stridsinsatser att erhålla orim-
ligt stora förluster. (…) Våra stridskrafter skulle t ex kunna inriktas mot ett utrerat ”geril-
laförsvar”. Detta förutsätter dock såväl en folklig som politisk acceptans för att ett even-
tuellt väpnat angrepp kommer att åsamka nationen stora materiella och personella (såväl
militära som civila) förluster. Ett dylikt försvar passar ett högteknologiskt samhälle som
det svenska mycket dåligt.121

Rapporten överger därefter detta alternativ och koncentreras istället på olika utform-
ningar av kvalitativt högtstående stridskrafter. Ett tekniskt vägval till förmån för kvalitet
synes alltså var gjort. Gemensamt för de olika förslag som skisseras är vissa kon-
stateranden, bl.a. att det operativa stridsrummet kommer att vidgas, att hela djupet
kommer att användas för manöverkrig och snabba omdisponeringar samt att anfall
skall kunna ske med mark-, sjö- och luftstridskrafter samtidigt över hela djupet. Detta
är tecken på ett operativt vägval till förmån för manöverkrigföringens principer. Vidare
sägs att insatser inom Sveriges närområde, vilket preciseras till omgivande luft-, havs-
kust- och gränsområden, ställer ökade krav på övervaknings- och kontrollförmåga.122

Rapporten utgår dock från att en renodlad offensiv inriktning på motsvarande
sätt som gerillaförsvaret är utesluten ur såväl folkligt som politiskt perspektiv:

Det uppfattas även uteslutet att inrikta våra stridskrafter mot ett utpräglat offensivt
agerande på den strategiska nivån – ensamma eller i samverkan med andra.123

Rapporten går vidare med att skissera fyra ”idébilder” för utformningen av framtidens
FM.  Av dessa utgör de två första idébilderna, ”Anpassningsförsvar – Väpnat angrepp
(anp VA)” respektive ”Anpassningsförsvar - Väpnat angrepp / Internationella insatser
(anp VA/II)”, huvud-alternativ. Bägge utgår från ett oförändrat omvärldsläge. De två
återstående alternativen betraktas som möjliga ”omfall” och utgår från ett till det
negativa förändrat omvärldsläge, ”Väpnat Angrepp (VA)”, respektive till det positiva
förändrat omvärldsläge, ”Internationella insatser / Territoriell integritet (II/TI)”. För
varje idébild formuleras ett strategiskt koncept:
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Anp/VA: Vid ett förändrat omvärldsläge skall Försvarsmakten vid behov kunna
anpassas mot förmåga att möta ett väpnat angrepp. Principen är då ett
traditionellt invasionsförsvar utformat som ett djupförsvar.124

Anp VA/II: Vid ett förändrat omvärldsläge skall Försvarsmakten vid behov kunna
anpassas mot att möta ett väpnat angrepp – i samverkan med andra
eller på egen hand. Principen är då att det väpnade angreppet skall kunna
mötas såväl i närområdet som en fortsättning på en internationell insats
eller i anslutning till svenskt territorium. (…) Konceptet innehåller hög
operativ rörlighet men inte förmåga att transportera större förbands-
enheter av markstridskrafterna utanför territoriet. Mer omfattande in-
satser utanför territoriet genomförs endast i samverkan med andra na-
tioner.125

VA: Vid konflikt i närområdet skall Försvarsmakten bidra till att – i interna-
tionell samverkan – dämpa konflikten (…) Om konflikten eskalerar till
ett väpnat angrepp skall detta kunna mötas såväl i närområdet som en
fortsättning på en internationell insats eller i anslutning till svenskt territo-
rium i samverkan med andra eller på egen hand. (…) Konceptet inne-
håller hög operativ rörlighet men inte förmåga att transportera större
förbandsenheter av markstridskrafterna utanför territoriet. Mer omfat-
tande insatser utanför territoriet genomförs endast i samverkan med
andra nationer.126

II/TI: Försvarsmakten består av interoperabla insatsstyrkor med hög bered-
skap för internationella uppgifter samt för att värna den territoriella
integriteten. därutöver finns nationella skyddsstyrkor som inriktas mot
att skydda infrastrukturen och stödja samhället.127

Det strategiska konceptet bryts i var och en av idébilderna ned till ett operativt
koncept. De operativa koncepten, undantaget II/TI, uppvisar dock endast margi-
nella skillnader. I samtliga koncept påtalas bl.a. vikten av att kunna verka över hela det
operativa djupet, användandet av långräckviddiga vapensystem i alla tre försvars-
grenar samt slagkraftiga markstridsförband.

2.2.4 Sammanfattning av militära uppfattningar vid FB96
Vad avser VEM kan även de militära uppfattningarna indelas efter geografisk hem-
vist. Sålunda återfinns på den globala strategiska arenan förutom USA även Ryssland,
EU, Kina och Japan. Härvid belyses även möjliga förändringar i relationerna mellan
dessa aktörer varvid en försämring av relationen mellan USA och dess västliga allie-
rade samt ett närmare strategiskt partnerskap mellan Kina och Ryssland är det som
anses skulle medföra störst konsekvenser för svensk säkerhet.
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De regionala konflikterna som belyses kan sammanföras till tre områden, Nord-
afrika, Mellersta Östern respektive Östeuropa.  I den sistnämnda regionen poängteras
skiljelinjen mellan öst och väst som går från Baltikum till Balkan.

I Sveriges direkta närområde lyfts Nordkalotten och Östersjöområdet fram. Ryss-
land sägs alltid utgöra den dominerande faktorn i Sveriges säkerhetspolitik. Härvid
betonas relationerna till Baltikum och Ukraina liksom det stora antal taktiska kärnvap-
nen som finns i Sveriges närhet. Till detta kopplas såväl uppfyllelsen av CFE-avtalet
som ändringarna i rysk militärdoktrin som innebär att man inte längre utesluter ett
första användande av kärnvapen.

Förutom dessa geografiska problem lyfts även den militärtekniska utvecklingen
och internationell terrorism upp. Terroristhotet kopplas till risken för spridning av
massförstörelsevapen. Behovet av fungerande konfliktlösningsinstrument understryks.

Figur 6.16: Sammanställning över de militära uttalandena avseende VEM som hotar Sverige
militärt. (N=387)

På frågan om VAD som skall försvaras poängteras framför allt territoriet och den
territoriella integriteten, men även infrastruktur. Bland de funktioner som sägs vara
angelägna att skydda nämns lednings- respektive mobiliseringssystemen samt
kommunikationer och elförsörjning.

Figur 6.17: Sammanställning över de uttalandena avseende VAD Sveriges försvarsmakt skall
skydda. (N=103)

När det gäller HUR dras slutsatsen att en politisk acceptans för ett utpräglat offensivt
uppträdande på den strategiska nivån inte föreligger. Trots detta talas om ett djupför-
svar på stort operativt djup. Att detta omfattar även annat territorium än svenskt går
att utläsa på ett antal ställen. I framtidsperspektivet talas i klartext om möjligheterna
att transportera markstridsförband utanför svenskt territorium. Även sjö- och luftstrids-
krafterna skall kunna ges uppgifter utanför det egna territoriet. Detta tolkas som ett
semi-offensivt uppträdande. I figuren nedan härrör de defensiva uttalandena uteslu-
tande till en situation då omvärldsläget förändrats och FM inte hunnit genomföra
anpassning. Skillnaderna mellan de semi-defensiva och de semi-offensiva uttalandena
går att spåra i tiden. Sålunda härrör sex av de semi-defensiva men endast ett av de
semi-offensiva uttalandena från det material som presenterats före 1997.

 MILITÄR  POLITISK VILJA  
 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 67 23 3 12 

KONTINENTAL 40 82 14 13 

GLOBAL 75 28 3 27 
 
 

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

5 34 1 6 57 
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Figur 6.18: Sammanställning över de militära uttalandena avseende HUR försvarsmaktens krigs-
uppgifter bör lösas. (N=27)

Den militära ledningen synes ha gjort ett tekniskt vägval till förmån för kvalitet och ett
operativt vägval till förmån för manöverkrigföringens principer.

2.3 Jämförelse mellan den politiska och den militära ledningens synsätt
2.3.1 VEM hotar Sverige militärt?
Det är egentligen endast smärre skillnader mellan de politiska och de militära uppfatt-
ningarna. Till det som skiljer hör de politiska uppfattningarna även beaktar regionala
konflikter som ligger bortom EU:s räckvidd, d.v.s. regionala konflikter förutom de
till EU angränsade regionerna Nordafrika, Mellersta Östern och Östeuropa.

Figur 6.19: Relativ fördelning av de 978 politiska uttalandena avseende VEM som hotar Sverige
militärt

De militära uppfattningarna är, däremot, mer utvecklade avseende tänkbara scenarier
på den globala strategiska arenan. En viktig skillnad är dessutom att enbart militären
tar fasta på den stora samlingen av ryska taktiska kärnvapen i Sveriges närområde och
kopplar detta till förändringarna i Rysslands militärpolitiska doktrin.

Figur 6.20: Relativ fördelning av de 387 militära uttalandena avseende VEM som hotar Sverige
militärt  (OBS! Vid avrundning ”försvann” en procentenhet)

Andelen traditionella uttalanden var för militärerna 54% och för politikerna 55%.

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0 14 8 5  
 
 

 MILITÄR  POLITISK VILJA  
 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 11% 6% 0% 4% 

KONTINENTAL 12% 26% 3% 8% 

GLOBAL 9% 8% 4% 9% 
 
 

 MILITÄR  POLITISK VILJA  
 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 17% 6% 1% 3% 

KONTINENTAL 10% 21% 4% 3% 

GLOBAL 19% 7% 1% 7% 
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Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 
5% 33% 1% 6% 55% 

 
 

2.3.2 VAD skall Sveriges försvarsmakt skydda mot militära hot?
Vid FB96 synes den politiska ledningen ha haft tre olika parallella prioriteringar av
VAD:
1) Till territoriet och då kopplat till uppgiften att värna den territoriella integriteten.

Denna prioritering bedöms ske i anslutning till nedtonandet av uppgiften att för-
svara landet mot väpnade angrepp.

2) Till infrastruktur respektive befolkning (kraftcentrum) och då kopplat till hotet från
strategiska insatsstyrkor och uppgiften att försvara landet mot väpnade angrepp.

3) Till idén, d.v.s. uttryck kopplade dels till den nationella dimensionen (t.ex. landets
suveränitet), dels till den internationella dimensionen (t.ex. värdegemenskapen med
andra stater att värna demokrati, marknadsekonomi och rättssamhället). Den förra
dimensionen kopplas till uppgiften värna territoriell integritet och i ett längre per-
spektiv till uppgiften att försvara landet mot väpnade angrepp. Den senare di-
mensionen kopplas till uppgiften att kunna genomföra internationella freds-
främjande insatser.

De tre prioriteringarna har fått relativt likartat genomslag vilket figuren nedan visar.

Figur 6.21: Relativ fördelning av de 151 politiska uttalandena avseende VAD Sveriges försvars-
makt skall skydda

Den militära ledningen betonade starkt vikten av territoriet och den territoriella
integriteten, men även infrastrukturen. Däremot saknas nästan helt koppling till den
aspekt på idén den politiska ledningen förde fram.

Figur 6.22: Relativ fördelning av de 103 militära uttalandena avseende VAD Sveriges försvars-
makt skall skydda

Andelen abstrakta uttalanden var 68% för politikerna och 61% för militärerna.

2.3.3 HUR bör Sveriges försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
Både politiker och militärer understryker betydelsen av att kunna bekämpa en angri-
pare över stort operativt djup. Härvid poängterar politikerna att Sverige aldrig skall
hota någon annan stats territorium. FM skall kunna försvara landets mest vitala områ-
den, d.v.s. kraftcentrum, samtidigt som en angripare skall mötas oavsett var i landet
angreppet sker. Detta anser jag vara ett exempel på semi-defensiv strategi.

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

9% 23% 0% 32% 36% 
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Figur 6.23: Relativ fördelning av de 12 politiska uttalandena avseende HUR försvarsmaktens
krigsuppgifter bör lösas

Militärerna, å sin sida, antyder att det operativa djupet inkluderar såväl svenskt som
angränsande territorium. I den långsiktiga visionen talar militären t.o.m. öppet om att
kunna transportera markstridsförband, om än i liten omfattning, utanför riket.

Figur 6.24: Relativ fördelning av de 27 militära uttalandena avseende HUR försvarsmaktens
krigsuppgifter bör lösas

Trots att såväl den politiska som den militära ledningen på ett likartat sätt poängterar
såväl tekniska aspekter (teknisk modernitet och kvalitativt högtstående stridskrafter)
som operativa (anfallsförmåga, manöverkrig och slagkraftiga markstridsförband)
framgår av ovanstående figurer att medan politikerna förordar en semi-defensiv strategi
så förordar militären en semi-offensiv. Skillnaderna blir ännu tydligare då flera av den
militära ledningens förordande av defensiv strategi skedde i en situation då Sverige
misslyckats avvärja det väpnade angreppet i de inledande striderna.

2.4 Sammanfattning och slutsatser avseende FB96
Avseende VEM finns substantiellt inga större skillnader mellan de bägge ledningarna.
Möjligen kan påstås att den politiska ledningen antagit ett EU-perspektiv och i större
omfattning än den militära ledningen betonar EU:s närområden: Nordafrika och
Mellersta Östern. I gengäld fokuserar den militära ledningen mer på eventuella för-
ändringar i den ryska militära doktrinen. De skillnaderna som föreligger avser främst
frekvens och inte innehåll.

Avseende VAD synes den militära ledningen vid FB96 ha hunnit i kapp den poli-
tiska i synen på kraftcentrum och då särskilt infrastrukturens betydelse, något som
skett på bekostnad av territoriet. Den politiska ledningen har dock redan hunnit lämna
denna uppfattning och redovisar istället tre parallella synsätt.

Två av dessa har mycket gemensamt med den militära ledningens synsätt. Beto-
ningen av territoriet sker t.ex. främst kopplat till hävdandet av den territoriella
integriteten i andra situationer än då landet befinner sig i krig. Skulle landet befinna sig
i krig, och uppgiften att avvärja väpnat angrepp sättas i fokus, betonas istället kraft-
centrum.

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0% 0% 83% 17%  
 
 

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0% 52% 30% 19%  
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Det är i det tredje synsättet som militären ännu inte hunnit med. Även i detta synes
ett EU-perspektiv ha kommit in i bilden såtillvida att idén nu dessutom ges en inter-
nationell dimension. Detta ger i sin tur legitimitet för deltagandet i fredsfrämjande
uppgifter.

De stora skillnaderna återfinns i synen på HUR. Såväl den politiska som den mili-
tära ledningen kan synas svänga mot det offensiva hållet. I det tekniska vägvalet föror-
dar båda kvalitet före kvantitet och i det operativa vägvalet förordar båda manöver före
utnötning.

Skenet bedrar emellertid. Genom att nästan helt negligera riskerna för gräns- eller
kustinvasion och istället så gott som uteslutande fokusera på riskerna för strategiska
överfall kan den politiska ledningen förorda en semi-defensiv strategi.

Den militära ledningen tycks emellertid inte ha släppt invasionshotet. Ledningen
tycks anse att FM:s kvantitativa minskningar gör att återstoden förband inte räcker till
för ett traditionellt djupförsvar om landet skulle bli utsatt för en gränsinvasion. Sam-
tidigt medger de kvalitativa förbättringarna ett mer offensivt uppträdande. Syftet att
minska motståndarens anfallskraft kvarstår, men detta sker över ett större djup som
även omfattar annat territorium än svenskt.

För den politiska ledningen är detta otänkbart; försvaret skall föras enbart på
svenskt territorium eftersom Sverige inte skall kunna uppfattas som ett hot av någon.

3. Sammanställning av intervjuer genomförda våren 1998
(I98)
Till skillnad från redovisningen av textmaterialet från FB92 respektive FB96 presente-
ras inte resultatet av intervjuerna i kronologisk ordning. Istället sker redovisningen i
tematisk ordning efter var och en av utfallen för VEM, VAD respektive HUR. Avse-
ende VEM så sker den tematiska indelningen efter geografisk närhet, d.v.s. regionalt,
kontinentalt och globalt.

3.1 Intervjuer med den politiska ledningen
Denna sammanställning bygger på totalt 23 intervjuer. Av dessa utgörs 17 av inter-
vjuer med ledamöterna i försvarsutskottet, fyra av intervjuer med tjänstemännen i
försvarsberedningen samt två av intervju med försvarsministern respektive stats-
sekreteraren i försvarsdepartementet.

Vid de olika intervjuerna har det hänt att politikern återkommit till en fråga fler än
en gång. Jag har dock försökt att sammanställa dessa olika tillfällen till ett svar och har
dessutom ”bokfört” det som just ett svar. I vissa fall berör en och samma politiker
flera aspekter på en frågeställning. Jag relaterar då till ”uttalanden” och inte till
”intervjuade”.
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3.1.1 VEM hotar Sverige militärt?
Regionalt
I fem uttalanden framfördes åsikter liknande nedanstående, d.v.s. åsikter kopplade till
den militära kapaciteten i Sveriges närområde:

Det finns fortfarande ett område som är lite problematiskt och det är Nordkalotten av det
skälet att det är där Ryssland har åtminstone någon form av strategiska kärnvapen. Detta
leder naturligtvis till att man även har konventionella styrkor i området för att på ett
rimligt sätt kunna försvara kärnvapnen. Dessa konventionella styrkor är dock inte riktade
mot grannländerna. Ur ryskt perspektiv finns naturligtvis faran att någon av dessa grann-
länder dras in i en konflikt som berör kärnvapnen. Mot denna bakgrund är Nordkalotten
det enda område som Sverige kan råka ut för väpnade angrepp.128

I nedanstående uttalande återfinns aspekter som berör de politiska rötterna:

Det vi i dag talar om för risker när det gäller vår territoriella integritet är störningar i vårt
närområde av olika slag, där gränsdragningarna mellan militära hot och civila hot är
mycket flytande. Det handlar om oro som kommer från Ryssland och Baltikum samt de
ännu ouppklarade förhållandena mellan Ryssland och Baltikum.129

I ett uttalande lyfts Tyskland fram som tänkbart hot. Det sätter dock in detta hot i ett
politiskt sammanhang som har sin grund i det ”vakuum” som uppstått i Östersjö-
området:

En svensk tillbakadragning i Östersjöområdet, mot bakgrund att vi inte känner något
hot mot oss själva där, skulle kunna leda till en vakuumsituation som i sin tur skulle
kunna fresta någon att fylla detta vakuum, t.ex. Tyskland och även Ryssland. Det är ingen
fördel för oss att ha dessa bägge stater tävlandes om inflytande i vårt närområde.130

Kontinentalt
Generellt kan sägas att flertalet av ledamöterna i försvarsutskottet argumenterar i
stort sett lika. En person avviker dock så till vida att denne är ensam om att lyfta fram
två aspekter som bägge härrör till de politiska rötterna; säkerhetsstrukturerna och
EU-medlemskapet:

Blir det en förändring av säkerhetsstrukturerna i Europa så att vi får ett ökat inslag av
nationella lösningar kan det utvecklas till ett hot. Dessutom, i och med att vi är med i EU,
så måste vi även se på vad som kan hota de andra EU-länderna. Vi kan inte vara neutrala
om ett annat EU-land angrips militärt.131

Flera av politikerna, tio stycken, tar upp problematiken med regionala konflikter i
Sveriges närhet som på sikt skulle kunna komma att påverka landet direkt militärt.
Redan idag ser de konsekvenserna av dessa regionala konflikter som ett problem
som berör såväl de politiska som de ekonomiska och de samhälleliga rötterna:
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Regionala spänningar i Europa som vi på ett eller annat sätt riskerar att bli indragna i är
dagens militära hotbild. Det handlar om ekonomiska och sociala skillnader, om en klyfta
genom Europa avseende EU-medlemskap, mellan folkmajoriteter och statsmakter.132

Andra ser problemet på ett mer traditionellt sätt och kopplar det till de politiska
rötterna:

Vi kan avskriva det väpnade angreppet mot Sverige som en isolerad händelse. Vi kan dock
inte göra det kopplat till en regional konflikt, liknande den på Balkan eller kanske rent av
ännu större, där ledande makter kommer på kollisionskurs med varandra. Detta är det
långsiktiga perspektivet.133

Nedanstående citat exemplifierar en åsikt som åtta av politikerna framför. De preciserar
de politiska rötterna  till Ryssland:

Idag är väl alla överens om att det inte finns något militärt hot mot Sverige. Det som kan
vara värt att beakta är vart demokratin går i Ryssland. Ett problem härvid är att Ryssland
inte har någon demokratisk tradition. I ett bakslag skulle en dåre som Zjirinovskij kunna
ta makten.134

Globalt
Ett område som saknar konkreta aktörer men som tas upp av flera av de intervjuade,
nio stycken, är terroristhotet:

Så kallade lågnivåhot, t.ex. terrorism, har alltid funnits men lyfts nu fram p.g.a. den
tekniska utvecklingen och det civila samhällets sårbarhet.135

Två av politikerna är inte främmande för att Sverige i framtiden tvingas ta hänsyn till
direkta militära hot från USA. Det är dock ekonomiska rötter som sätts i fokus:

Det är inte mig främmande att se på historien hur förr goda vänner blir varandras fiender.
Jag skulle vilja påstå att utvecklingen även kan gå åt det håll att stormakten USA, kanske
beroende på ekonomiska bekymmer med t.ex. Asien, skulle kunna uppleva Europa,
som samlad ekonomisk kraft, som ett hot mot USA. Inom 20-40 år skulle det kunna
innebära att det är USA vi måste skydda oss mot.136

Även Kina lyfts fram av två av de intervjuade. I detta fall är hotet kopplat till relationen
mellan Ryssland och Kina. En av dem går dock längre och målar upp ”den gula
faran”:

Ser man det i ett längre perspektiv, 10-20 år, kan ett stort potentiellt hot komma även från
Asien, nämligen från Kina. Detta grundar sig bl.a. på Kinas roll vis a’  vis Ryssland, men
även på dess tillgång av kärnvapen. Dessutom har man vad vi förr kallade ’den gula faran’,
d.v.s. en mängd människor dessutom med en doktrin som kan sätta dessa människor på
fötter.137
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3.1.2 VAD skall Sveriges försvarsmakt skydda mot militära hot?
De flesta av respondenterna väljer att besvara denna fråga i allmänna termer. Vid
försöken att få dem att precisera sig fortsätter två ihärdigt att besvara frågan med ett
generellt resonemang:

Vi kan inte koppla bort någon av statens delar.138

Idé
Flera av de intervjuade, fyra stycken, tar upp Sveriges oberoende:

Det allra viktigaste är att vi kan behålla vårt självbestämmande, att ingen annan stat skall
kunna komma hit och tala om hur vi skall bete oss.139

Ytterligare en anser att synen på de nationella värdena måste utvidgas:

Kulturella värden, idén, kommer allt mer att sättas i centrum. Mönstren för värdegemen-
skap kan komma att förändras. Värderingsbasen inom EU blir allt mer homogen och
stabil. Framtidens gränser kanske inte hamnar om fysiska utan mellan de som tillhör
respektive står utanför en viss värdegemenskap.140

Befolkningen
Tre av de intervjuade väljer att prioritera befolkningen:

Det som är centralt är nog befolkningen. Territoriet i sig är inte så viktigt. samtidigt är det
en princip i det mellanstatliga uppträdandet som kan rubbas om man inte längre lyfter
fram territoriet. Befolkningen måste ändå sättas främst, liv är mer värt än egendom.141

Ytterligare en prioriterar befolkningen och preciserar detta geografiskt:

Befolkningskoncentrationer är särskilt känsliga eftersom det är lätt att skapa kaos där.
Stockholm och Mälardalen, Malmö och Skåne samt Göteborg är särskilt viktiga områ-
den.142

Kraftcentrum
Två politiker poängterar det s.k. kraftcentrum, om än  i generella termer:

Territoriet har minskat i betydelse. Kraftcentrum innehåller såväl befolkningskoncentra-
tioner som viktigare infrastruktur och institutioner. Dessa har ökat i betydelse.143

Ytterligare fyra av de intervjuade prioriterar kraftcentrum och preciserar detta
geografiskt. Tre av dem nämner Storstockholm:

Infrastruktur och befolkningskoncentrationer är viktiga. Stockholmsområdet är oerhört
sårbart med institutioner osv. Ur försvarshänsyn så kanske det är klokare att sprida dessa.144
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Den fjärde som preciserar kraftcentrum geografiskt tillfogar Göteborg:

Ett framtida krig kommer förmodligen gå ut på att snabbt slå ut vitala delar i ett land. Då
blir dessa vitala delar där vi sannolikt har mycket människor, men där vi framförallt har
mycket infrastruktur viktig att försvara. Ta t.ex. Stockholm där vi dessutom har våra
institutioner eller Göteborg där vi har 98% av vår oljeimport. Måste vi prioritera så skall
vi i första hand försvara våra kraftcentra.145

Territoriet
Två av de intervjuade har dock inte nedprioriterat territoriet. En av dem sätter prio-
riteringen av territoriet i ett historiskt perspektiv och kopplar det till neutraliteten:

Jag tror att neutralitetsoptionen påverkat våra prioriteringar, bl.a. genom att vi har ett
ovanligt starkt territorialförsvar för en så pass liten stat. Territoriet har troligen lyfts fram
mer än vad det annars skulle ha gjorts.146

3.1.3 HUR bör Sveriges försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?

Defensiv
Två politiker förordar en defensiv strategi:

Vi bör ha en defensiv strategi för det militära försvaret knutet till de punkter vi valt att
koncentrera vårt försvar till.147

Semi-defensiv
De flesta av de intervjuade, hela 18 stycken, förordar en semi-defensiv strategi. Detta
citat sammanfaller väl med denna linje:

Vi kan inte gå in på en annan stats territorium eftersom vi då blir en angripare själva. Vi
skall ha en semi-defensiv strategi med vapensystem som inte uppfattas som offensiva
och därigenom kan utgöra ett mål i sig för en presumtiv angripare.148

Flertalet av de som förordar den semi-defensiva strategin utesluter inte offensiv
kapacitet:

Vi skall ha en FM som bara försvarar. Vi skall inte göra några attacker. Jag håller dock med
om att det kan uppstå en situation där vi tvingas slå in i annat land för att stoppa attacken
mot Sverige. Skulle t.ex. vår underrättelsetjänst redovisa att en fiende hotar att sätta in
kärnvapen eller kemiska stridsmedel mot Stockholm då skulle vi kunna slå till.149
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Tre av dem som förordar en semi-defensiv strategi resonerar kring konsekvenserna
av den tekniska utvecklingen:

Jag är osäker på om det verkligen funnits någon uttalad doktrin eller strategi. Den strategi
som man försökt formulera är den semi-defensiva. Den praktiska utvecklingen av bl.a.
försvarsmaterielen har dock medfört att vi i realiteten haft en semi-offensiv förmåga.
Detta hänger i viss mån samman med att vårt långa land har behov av vapensystem med
viss räckvidd. Denna räckvidd skulle naturligtvis även kunna användas i ett offensivt syfte
om det funnits en politisk vilja. Det har det inte gjort och finns inte nu heller även om
vapenutvecklingen fortfarande går mot lång räckvidd, stor sprängkraft och hög preci-
sion.150

Semi-offensiv
En politiker sade sig först förorda en semi-defensiv strategi men gav senare uttryck
för ”personliga” åsikter. Citatet av den anonyme politikern visar att denne egentligen
förordande en mer offensiv strategi, något som här redovisas som semi-offensiv:

Vi har haft en semi-defensiv strategi som utgått från att vi skall operera på vårt eget land,
möjligen också på territorialhavet. Det som kan vara effektivast militärt är dock att kunna
slå till mot fiendens eget territorium, mot hans baser osv. Vi behöver då vapen med lång
räckvidd. Jag tror dock att detta inte är ett acceptabelt synsätt i Sverige. Jag är kluven i detta.
Som privatperson vill jag ha en offensivare strategi men det är inte förenligt med min roll
som politiker. Se på Israel under 6-dagars kriget t.ex., naturligtvis gjorde de rätt.151

En annan var dock mer rakt på sak och förordade utan omsvep den semi-offensiva
strategin:

En semi-offensiv strategi förordas eftersom vi då visar musklerna samtidigt som vi inte
behöver splittra oss. Vi bör t.ex. kunna sätta in ubåtar mot fiendens ilastningshamnar.152

Internationellt
En av de intervjuade ville överhuvudtaget inte resonera kring nationella strategier.
Istället ansåg vederbörande att resonemanget borde kopplas till deltagande i interna-
tionella insatser:

Vi skall flytta försvaret av Sverige från vårt eget territorium till deltagande i internationella
insatser. På så sätt kan vi hindra att en konflikt i ett land via ett annat land sprids till oss.153

3.1.4 Sammanfattning av politiska uppfattningar vid I98
Nedanstående figur redovisar hur de totalt 62 olika uttalandena fördelat sig på frågan
VEM. Observera att varje respondent kan bokföras för fler än ett uttalande.
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Kraftcentrum Infrastruktur Befolkning  Idé Territorium 

6 4 4 5 2 
 
 

Internationellt Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

1 2 18 2  
 
 

Figur 6.25: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende VEM som hotar Sverige
militärt. (N=62)

När det gäller frågan VAD har de intervjuade framfört synpunkter enligt figuren
nedan. Observera att två av de intervjuade sade sig överhuvudtaget inte kunna prio-
ritera mellan statens delar, medan sex av dem sammanförde främst befolkningskon-
centrationer och viktigare infrastruktur, men även institutioner till ”kraftcentrum”

Figur 6.26: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende VAD Sveriges försvarsmakt
skall skydda. (N=21)

Frågan HUR besvarades nästan uteslutande med ett förordande av den semi-defensiva
strategin. En av de intervjuade besvarade dock inte frågan utan valde att fokusera på
kris- och konflikthantering.

Figur 6.27: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende HUR försvarsmaktens krigs-
uppgifter bör lösas. (N=23)

3.2 Intervjuer med den militära ledningen
Denna sammanställning bygger på intervjuer med 27 av Sveriges 28 generaler och
amiraler som var i aktiv tjänst 98-05-01. Även i detta fall har jag där möjligheten finns
försökt relatera till ”uttalanden” istället för ”intervjuade”.

3.2.1 VEM hotar Sverige militärt?
Regionalt
Nedanstående uttalande sammanfattar på ett bra sätt de olika aspekter som de inter-
vjuade tagit upp avseende Rysslands militära kapacitet i Sveriges närområde:

Allt sedan vi förlorade Finland så har vi haft en föreställningsvärd om att ”ryssen kom-

 MILITÄR  POLITISK VILJA  
 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 5 3 0 0 

KONTINENTAL 3 24 3 6 

GLOBAL 3 2 2 11 
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mer”. Efter landstigningen i Normandie 1944 har detta kompletterats med föreställ-
ningen om hur han kommer, åtminstone i Östersjöområdet. Detta har t.ex. påverkat vår
underrättelsetjänst; Bygger han landstigningsfartyg? Bygger han bombflyg med lång
räckvidd? etc. Vidare har det som ryssarna uppfattat som skyddstrupp runt Murmansk av
oss uppfattats som presumtiva invasionstrupper. Norra Sverige antas ligga i en rysk
intressesfär.154

Sex av de intervjuade berör den politiska viljan och de politiska rötterna:

Om Ryssland skall erkännas  som stormakt så måste de i dagsläget bygga detta anspråk på
tillgången av kärnvapen. Vill de skydda dessa vapen kan de komma att behöva tillgång till
svenskt territorium. Det enda som talar för en sådan utveckling är att Ryssland skall känna
ett sådant behov, och det i sin tur kan troligen endast uppstå om de skulle känna att deras
intressen i Baltikum hotas.155

Två av militärerna berör de samhälleliga rötterna i på andra sidan Östersjön:

Hur förhindrar vi att konflikter kommer till oss? De börjar ju någonstans. Situationer
motsvarande den i Jugoslavien skulle kunna uppstå i Baltikum eller i Kaliningrad.156

Kontinentalt
Flera av de intervjuade kopplar inte Rysslands militära kapacitet direkt till Sverige.
Istället  för de ett resonemang i mer generella termer:

Det är fortfarande endast Ryssland som har potential till att uppnå de bägge förutsätt-
ningarna som anses krävas av en angripare; politisk vilja och militär kapacitet. Förmågan
att sätta upp strategiska angreppsstyrkor bedöms dock ligga ca. 15 år bort i tiden. I
Ryssland finns ambitionen att bygga upp en militär stormaktsställning igen.157

Flera berör hot som kan uppstå ur den sköra demokratiseringsprocessen i Östeuropa
och då i synnerhet Ryssland. Politiska rötter m.a.o.:

Ser man på den inrikespolitiska situationen i Ryssland så kan man inte bortse från att det
kan komma extrema politiska rörelser till makten.158

Två av dem pekar ut det mentala tillståndet hos en sådan rörelses ledare som en orsak
till oro:

Osäkerheten i den politiska utvecklingen i Ryssland är idag ett hot. Om det kommer en
tokstolle till makten så skulle de idag kunna hota oss med flygstridskrafter, kärnvapen
och robotar.159

Några av militärerna går ännu djupare i sitt resonemang och pekar på sociala aspekter,
d.v.s. samhälleliga rötter:

I den mycket stora omdaningsprocessen som är på gång och där det i befolkningens
djupa lager finns en besvikelse över att det inte blev bättre för dem själva och deras
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familjer, där finns den grogrund för extrema politiska rörelser som kan bli exploaterad.160

Några uttalanden pekar på olika utvecklingar avseende den ekonomiska situationen i
Ryssland och resonerar således kring ekonomiska rötter. Ett uttalande berör ekonomisk
potential:

Även om Ryssland idag har det svårt så har de potential till att bli en ekonomisk stormakt.
Det får vi inte bortse ifrån, även om det kanske ligger 15-20 år bort i tiden.161

Det är dock inte enbart kring Ryssland och Östeuropa som resonemanget förs. En av
militärerna uttalar ett presumtivt hot från Tyskland kopplat till politiska rötter:

Långt bak finns det, grundat på historiska erfarenheter, en oro för att demokratin i
Tyskland skulle kunna gå förlorad. En återgång till mörkare sortens nationalism i Tysk-
land skulle ofrånkomligt utgöra ett hot mot Sverige.162

Globalt
Åtta av de intervjuade tar upp USA:s försvarsindustriella överlägsenhet som en form
av hot. Ingen av dem anser dock att USA utgör något direkt militärt hot utan pekar
snarare på de ekonomiska rötterna. Följande citat får exemplifiera denna grupp:

Man kan konstatera att USA fått en mycket stark ställning inom det försvars-industriella
området. Skulle inte vi kunna upprätthålla tillräcklig kompetens inom vissa områden,
utan tvingas köpa t.ex. sensorer, så skulle vi i händelse av en konflikt kanske inte riktigt
veta var vi har amerikanerna. Ur den synpunkten så kan det utgöra ett hot, om inte annat
så åtminstone ett ekonomiskt sådant.163

Två av respondenterna berörde den militärtekniska utvecklingen ur ett generellt globalt
perspektiv, även om de exemplifierar den med Sveriges närområde:

Den tekniska utvecklingen gör att vi inte längre kan säga att ”vi är en liten obetydlig stat
uppe i norr”. Räckvidder o.dyl. gör att vi inte längre är på ett tillräckligt stort avstånd för att
kunna använda det argumentet. Samtidigt innebär detta att vill man t.ex. angripa Norge
så behöver man inte komma genom Sverige, man kan göra det från Finland.164

Några av militärerna berättade att de anser att Sverige numera måste utgå från EU
när landet definierar den eller det som hotar oss militärt. I nedanstående citat återfinns
uttalanden som kan kopplas till såväl den militära kapaciteten som till olika rötter:

Sverige håller på att knytas in i Europa på ett helt annat sätt än tidigare. Europas problem
kan bli våra problem och då måste vi vara beredda att dra vårt strå till stacken. Även om jag
inte ser några stora härar med beridna muslimer med kroksablar i händerna, så kan det
vara spridningsproblem med ballistiska missiler samt B- eller C-stridsmedel som kan
användas för att utöva utpressning mot eller kanske rent av i en konflikt med Europa av
några av staterna i Mellersta Östern, Nordafrika eller Kaukasus. Detta kan medföra att vi
blir tvungna att på ett eller annat sätt vara med.165
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Ytterligare anspelningar på ”den muslimska faran” finns:

I ett vidgat säkerhetsbegrepp kan är det svårt att hitta enskilda aktörer som kan hota oss.
Vi kan t.ex. hamna på kant med muslimska grupper.166

Sex av de intervjuade uttalade att de generellt ser regionala konflikter som tänkbara
hot. De utvecklade dock sitt resonemang och pekade på såväl ekonomiska som
samhälleliga aspekter:

Problem som fattigdom och etniska motsättningar kan leda till väpnade konflikter som
på sikt kan nå oss. Livsmedelsdistribution, inte produktion, är ett annat sådant problem-
område.167

Fyra av respondenterna tog upp terrorism som en tänkbar kategori av hot:

Traditionellt så har det funnits yttre och inre hot mot vår självbestämmanderätt. Uppdel-
ningen mellan dessa börjar nu bli så diffus så försvarsmakten måste börja se sig om efter
nya uppgifter. Hot mot våra IT-system, terroristhot o.dyl. kan påverka vår förmåga att
genomföra vår vilja. Traditionellt så har sådana inre hot inte varit våra uppgifter men vi är
de enda som har volymen, kapaciteten och metodiken att samordna insatser för att möta
dem.168

3.2.2 VAD skall Sveriges försvarsmakt skydda mot militära hot?
Idé
Åtta av de intervjuades prioriteringar härrörde till idén på liknande sätt som citatet
nedan:

Det vi försvarar är ytterst vår rätt att själva bestämma över vår framtid. Utan den rätten så
är egentligen alla andra åtgärder meningslösa.169

En annan av dessa åtta uttrycker det lite annorlunda, men innehållet är det samma:

Det man försvarar är för mig i första hand rätten att själva och fritt få bestämma över vår
framtid och öde som nation. Demokratin, yttrandefriheten, rätten att få bosätta sig var
man vill och hela det politiska systemet är en del av detta.170

Kraftcentrum
En lika stor grupp, åtta av respondenterna, betonade istället såväl befolkning som
infrastruktur. Detta betraktas här som kraftcentrum. Nedanstående citat exemplifie-
rar denna grupp:

Principiellt bör människan kopplas till statens överlevnad och inte territoriet. Där män-
niskorna finns har vi dessutom våra produktionsresurser koncentrerade. Det är detta vi
skall försvara. Det är dock svårt att föra ett resonemang kring dessa frågor.171
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Tre av dessa tillfogar institutioner och preciserar kraftcentrum geografiskt:

Mälardalen innehåller för riket väsentliga resurser. Förlorar vi den här delen av landet, så
har vi ingen nation med överlevnadsförmåga. Skulle vi å andra sidan förlora en del av
fjällkedjan eller översta Norrland så skulle vi ändå kunna överleva som nation. I Mälarda-
len finns halva Sveriges befolkning, d.v.s. av idébärarna för vår nation. Territoriet är heller
inte oväsentligt m.h.t. dess symbolvärde. Skull vi tvingas prioritera så är det ändå vår
infrastruktur som borgar för samhällets existens. Söder om Dalälven finns en överväldi-
gande del av detta. Koncentrationen av viktiga institutioner till Stockholm är ett självklart
mål för ett strategiskt överfall och terroristattacker.172

Befolkningen
Fem av de intervjuade lyfte fram befolkningens betydelse:

Territoriet, befolkningen och resurserna, d.v.s. infrastrukturen, är alla viktiga en i grunden
är det ändå befolkningen som är viktigast eftersom det är den som enererar allt det andra,
t.o.m. territoriet.173

Infrastruktur
Två av militärerna prioriterade infrastrukturen:

I takt med utvecklingen inom bl.a. IT-området kommer det att handla allt mer om att
försvara förmågan att utöva ledning. Utan en sådan förmåga kan vi inte bjuda motstånd.
Det blir alltså allt viktigare att försvara de viktigaste funktionerna av infrastrukturen än av
territoriet. Vår egen centralisering är därmed ett hot vi skapar själva.174

Territoriet
Två andra betonade istället territoriets betydelse:

Vi kan aldrig peka ut ett visst (geografiskt) område som särskilt prioriterat på bekostnad
av något annat, t.ex. storstäderna på bekostnad av Småland eller Jämtland.175

Prioritering omöjligt
Ytterligare två andra sade att prioritering var omöjligt, något som nedanstående citat
återger:

Det går inte att prioritera vad som skall försvaras. En presumtiv fiende skulle t.ex. studera
oss ordentligt innan han påbörjade sitt angrepp. Han skulle välja sina mål där han funnit
oss mest sårbara. Därför är det viktigare att inte vara svag någonstans, tillräckligt stark
m.a.o.176
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3.2.3 HUR bör Sveriges försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
Offensiv
Tre av de intervjuade förordade en rent offensiv strategi. En av dem var inne på
behovet av allierade men såg detta som en förutsättning för att kunna välja en semi-
defensiv strategi. Eftersom denna förutsättning inte finns och mot bakgrund av den
tekniska utvecklingen förordades istället en offensiv strategi:

Den smakligaste strategin är den där vi möter fienden gränsnära och aldrig  släpper in
honom att härja fritt i landet. Denna strategi är dock inte längre trovärdig, åtminstone inte
så länge vi planerar att slåss ensamma. (…) En angripare kan idag sitta hemma och
använda t.ex. ekonomiska påtryckningsmedel istället för att komma hit med militära. En
tänkbar militär strategi, som trots allt går snabbare, skulle kunna vara att kraftsamlat,
under t.ex. ett dygn, slå ut alla vitala delar av det svenska samhället. Detta skulle leda till
kaos som i sin tur skulle tvinga Sverige till eftergifter. Detta kräver ett svenskt punkt-
försvar kombinerat med en offensiv kapacitet att kunna ”svara med samma mynt”.177

En annan ansåg att den offensiva strategin istället skulle tas fram tillsammans med
allierade:

Vi bör tillsammans med andra skaffa oss en offensiv strategi så att vi kan slå angriparen
på hans hemmaplan.178

Den tredje förordade en offensiv strategi utan att blanda in ev. allierade:

Vi har en defensiv strategi i Sverige. Vi borde från krigets första dag istället ha en offensiv
strategi som gick ut på att var som helst, när som helst och hur som helst kunna slå
tillbaka mot en angripare. Det går inte att sitta och vänta till dess att han kommer till
oss.179

Att den militära ledningen försökt påverka den politiska i en riktning mot en mer
offensiv inriktning framgår av detta uttalande som dock talar om operativ förmåga
och inte strategi:

Den säkerhetspolitiska inriktningen har varit att svenskt försvar inte skall verka utanför
Sveriges gränser. Ur militärt perspektiv är det en förkastlig strategi. Att en angripare måste
slå först är väl i sig acceptabelt, men att vi frivilligt avstår från möjligheten att slå tillbaka är
möjligen den kritik som kan riktas mot den politiska  styrningen. Politikerna har inte velat
diskutera detta och när vi har tagit upp frågor om räckvidder och annat så har de varit
negativa. Det är en sak att säkerhetspolitiskt visa upp ett defensivt försvar och en annan
att ha offensiv operativ förmåga. Vi kan aldrig vinna om vi inte har förmågan att slå
tillbaka. (…) Politikerna har gått som katten vad avser doktriner och strategier.180
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Semi-offensiv
Knappt hälften, 13 av de intervjuade, förordade en semi-offensiv strategi. I nedanstå-
ende uttalande torde ”kraftcentrum” åsyfta rent militära aspekter:

Vi måste inse att en eventuell angripare i en framtida konflikt inte är beroende av att ha ett
kraftcentrum i form av t.ex. ett brohuvud. Tvärtom kan motsvarande åstadkommas
utan att man för den skull behöver vara på aktuellt territorium. En angripare kan således
ha sitt kraftcentrum utanför vårt territorium. Detta innebär att vi som försvarare för att
kunna besegra en sådan angripare måste kunna påverka hans kraftcentrum, det räcker inte
med att enbart försvara vårt territorium. Genom att enbart försvara vårt territorium
försvarar vi inte Sverige.181

Några av de intervjuade kopplade resonemanget till FM:s uppgifter:

Centralförsvarsprincipen var dödfödd redan när den lanserades. Principen att  möta an-
griparen först vid gränsen är också omöjlig. Vi måste sträcka ut det över fritt hav och fritt
luftrum och inte ens stoppa där. Vi måste bestämma oss på vilken planhalva vi vill spela,
var det ger mest effekt till billigaste kostnad. Så länge vi kan hålla kriget borta från svenskt
territorium så har FM löst sin uppgift.182

Vissa av respondenterna konkretiserade denna ståndpunkt:

Vill vi avvärja ett väpnat angrepp mot vårt land skall vi inte gruppera t.ex. en mekaniserad
brigad i övre Norrland. Vi skall gruppera den i Baltikum.183

Att den militära ledningen försökt påverka den politiska även i detta framgår av
följande citat:

För närvarande håller vi på att utveckla nya doktriner och strategier i och med att vi släpper
invasionsförsvaret. Beroende på den vapentekniska utvecklingen så kanske även vi måste
utveckla system för retaliation. Det finns dock en mental spärr att diskutera offentligt t.ex.
en potentiell insats med svensk trupp i t.ex. Vitryssland eller Baltikum.184

Semi-defensiv
Sex av militärerna ansåg att Sverige har en semi-defensiv strategi och att det även är
det landet bör ha i framtiden. Nedanstående citat exemplifierar denna grupp:

Jag upplever att den strategi vi trots allt haft är en semi-defensiv. Militärt sett kan det i
dagens situation vara lockande att övergå till en mer offensiv strategi, men sett ur vår
nations möjligheter, och även lämpligheter, bör vi avstå.185

Två av de intervjuade sade sig förorda en defensiv strategi. Vid närmare granskning
visade det sig att det snarare är frågan om semi-defensiv eller rent av offensivare
strategier de åsyftar. Nedanstående uttalande betraktas som ett förordande av en
semi-defensiv strategi:
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Vi har haft en defensiv strategi med vissa offensiva inslag. Så har vi utvecklat våra  vapen-
system och vår operativa inriktning, d.v.s. vi skall försvara Sverige från svenskt territorium
men vi skall ha en offensiv förmåga att börja försvaret en bit ut. Däremot har vi en
offensiv förmåga inom ramen för en defensiv strategi. Vi måste ju t.ex. kunna anfalla och
slå tillbaka en angripare.186

Den andre av de intervjuade som förordar en defensiv strategi skiljer mellan strategier
för olika situationer, dels för försvaret av det egna landet, dels för deltagande i
internationella operationer. Även detta uttalande betraktas som ett förordande av en
semi-defensiv strategi:

Jag är mycket tveksamt om vi skall ha något annat än en defensiv strategi, men med vissa
offensiva inslag som attackflyg och attackhelikoptrar. Vi skall också ha ett semi-offensivt
inslag som utgörs av deltagandet i internationella insatser. Skulle det t.ex. bli problem
mellan Ryssland och de baltiska republikerna så skulle vi mycket väl kunna skicka en
brigad till t.ex. Narva. 187

Den intervjuade insåg själv glidningen mot mer offensiva strategier:

Man skulle även kunna tolka detta som en semi-defensiv strategi med ett framflyttat
alternativ där vi samverkar med tredje part, d.v.s. de baltiska staterna. Jag är inte främ-
mande att på motsvarande sätt hjälpa Ryssland i Kaukasus om relationerna med ryssarna
skulle utvecklas åt ett så pass vänskapligt håll. Det skulle rent av kunna röra sig om ett
gemensamt säkerhetsintresse om det där fanns en aktör med B- eller C-stridsmedel och
missiler med 4.000 kilometers räckvidd. Då kanske det rent av är frågan om en offensiv
strategi eftersom det är frågan om att slå ut den motstående aktören. (…)  För att
sammanfatta detta så tror jag att för den nationella säkerheten så skall vi ha en defensiv
strategi med viss offensiv kapacitet. När det gäller internationell samverkan i syfte att
värna rikets eller nära vänners säkerhet så skall vi däremot ha en rent offensiv strategi.188

Internationellt
Tre av de intervjuade förde överhuvudtaget endast ett begränsat resonemang kring
nationella strategier. Istället fokuserade de på internationellt samarbete. En av de tre
uttryckte saken:

Det är ganska uppenbart att ju mer man väver ihop ekonomin och politiken inom EU,
desto mer upplever man militära hot som gemensamma. Därför kommer man nog på
sikt att undersöka möjligheterna att nyttja de militära resurserna  gemensamt. Det kanske
leder fram till en gemensam doktrin som säger att varje  land skall kunna bidra till den
gemensamma säkerheten med högkvalitativa, snabba och rörliga stridskrafter.189
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Kraftcentrum Infrastruktur Befolkning  Idé Territorium 

8 2 5 8 2 
 
 

Internationellt Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv  

3 3 13 8  
 
 

3.2.4 Sammanfattning av militära uppfattningar vid I98
Nedanstående tabeller redovisar en kategorisering av de 121 uttalanden som fram-
kommit under intervjuerna. Observera att en respondent kan bokföras för fler än ett
uttalande.

Figur 6.28: Sammanställning över de militära uttalandena avseende VEM som hotar Sverige
militärt. (N=121)

Avseende VAD besvarade samtliga utom två frågan.

Figur 6.29: Sammanställning över de militära uttalandena avseende VAD Sveriges försvarsmakt
skall skydda. (N=25)

Frågan HUR besvarades av cirka hälften med ett förordande av den semi-offensiva
strategin. Tre av de intervjuade besvarade dock inte frågan om nationella strategier
utan valde att fokusera på internationellt samarbete och deltagande i internationella
operationer.

Figur 6.30: Sammanställning över de militära uttalandena avseende HUR försvarsmaktens krigs-
uppgifter bör lösas. (N=27)

 MILITÄR  POLITISK VILJA  
 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 18 8 0 3 

KONTINENTAL 9 36 7 12 

GLOBAL 11 7 2 8 
 
 



123

3.3 Jämförelse mellan den politiska och den militära ledningens synsätt
3.3.1 VEM hotar Sverige militärt?
En aspekt som framförs från politiskt håll återfinns inte bland militären; Kina och
”den gula faran”.

Figur 6.31: Relativ fördelning av de politiska uttalandena avseende VEM som hotar Sverige
militärt (OBS! Vid avrundning ”tillkom” en procentenhet)

Den militära ledningen är, å sin sida, ensam om att föra fram dels generella aspekter
på den militärtekniska utvecklingen, dels samhälleliga aspekter på situationen i
Kaliningrad samt i de baltiska staterna.

Figur 6.32: Relativ fördelning av de militära uttalandena avseende VEM som hotar Sverige
militärt (OBS! Vid avrundning ”tillkom” en procentenhet.)

Andelen traditionella uttalanden är marginellt större hos militärerna; 59% mot 57%
för politikerna. Överlag framkom dock endast nyansskillnader ledningarna emellan,
något en granskning av ”supermakterna” visar. Avseende Ryssland så har de två
grupperna likartad uppfattning vad avser synen på hot som kan uppstå ur osäkerheterna
med demokratiseringsprocessen och den militära kapaciteten. Uppfattningarna skiljer
sig åt främst ur en aspekt; medan politikerna ser ett hot kunna uppstå ur Rysslands
dåliga relationer till de forna sovjetrepublikerna, ser militären ett presumtivt hot i de
dåliga relationerna mellan olika etniska grupper inom själva Ryssland. Åtta militärer
(8/27 = 30%) och sju politiker (7/23 = 30%) ser USA som ett presumtivt hot.
Skillnaden är att medan militärerna ser detta enbart ur ett militärtekniskt perspektiv,
ser tre av politikerna dessutom ett ideologiskt betingat hot från USA. Två av politikerna
kan t.o.m. i ett mycket långt tidsperspektiv tänka sig direkta militära hot från USA.

 MILITÄR  POLITISK VILJA  
 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 8% 5% 0% 0% 

KONTINENTAL 5% 39% 5% 10% 

GLOBAL 5% 3% 3% 18% 
 
 

 MILITÄR  POLITISK VILJA  
 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 15% 7% 0% 2% 

KONTINENTAL 7% 30% 6% 10% 

GLOBAL 9% 6% 2% 7% 
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Internationellt Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

4% 9% 78% 9%  
 
 

Internationellt Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv  

11% 11%% 48% 30%  
 
 

3.3.2 VAD skall Sveriges försvarsmakt skydda mot militära hot?
Avseende VAD fördelar sig de 21 uttalanden som gavs på frågan enligt nedan:

Figur 6.33: Relativ fördelning av de politiska uttalandena avseende VAD Sveriges försvarsmakt
skall skydda (OBS! Vid avrundning ”tillkom” en procentenhet.)

De 25 militära uttalandena fördelar sig delvis likartat:

Figur 6.34: Relativ fördelning av de militära uttalandena avseende VAD Sveriges försvarsmakt
skall skydda

Det som främst skiljer ledningarnas synsätt är synen på infrastruktur respektive idé.
Den politiska ledningen synes prioritera det konkreta (infrastruktur) före det abstrakta
(idé) medan den militära ledningen gör omvänd bedömning. Andelen abstrakta
uttalanden var 34% för politikerna och 40% för militärerna.

3.3.3 HUR bör Sveriges försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
En klar majoritet, 87%, av politikerna förordar antingen en semi-defensiv eller en
defensiv strategi. Exkluderas de uttalanden som överhuvudtaget inte berörde den
nationella strategin blir andelen hela 91% med 82% förordande den semi-defensiva
strategin.

Figur 6.35: Relativ fördelning av de politiska uttalandena avseende HUR försvarsmaktens krigs-
uppgifter bör lösas

En majoritet (59%) av militärerna föredrar istället antingen en offensiv eller en semi-
offensiv strategi. Exkluderas de uttalanden som överhuvudtaget inte berörde den
nationella strategin blir andelen 67% med 54% förordande den semi-offensiva strategin.

Figur 6.36: Relativ fördelning av de militära uttalandena avseende HUR försvarsmaktens krigs
uppgifter bör lösas

Kraftcentrum Infrastruktur Befolkning Idé Territorium 

29% 19% 19% 24% 10% 
 
 

Kraftcentrum Infrastruktur Befolkning Idé Territorium 

32% 8% 20% 32% 8% 
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3.4 Sammanfattning och slutsatser avseende I98
Även denna gång synes det endast vara smärre substansiella skillnader i synen på
VEM ledningarna emellan. Militären har nu tagit fasta på de samhälleliga aspekterna i
Baltikum, något som däremot politikerna utelämnar. Sammantaget gäller skillnaderna
dock främst frekvens.

Avseende VAD synes ledningarna nu ha hamnat i samma svängningsrytm. Således
tonas territoriets betydelse ned av bägge, medan kraftcentrum framhävs desto mer.
Dessutom har nu även den militära ledningen insett betydelsen av idén inkl. den inter-
nationella dimensionen. Deras anpassning har gått så långt att var tredje militär beto-
nar idén medan endast var fjärde politiker gör det. Möjligen beror denna förändring
på det militära samarbetet inom EU och NATO/PfP som skett under perioden.

Detta kan kopplas till synen på HUR där nedtoningen av invasionsförsvaret till
förmån för insatsförsvaret, d.v.s. förmågan att kunna delta i internationella freds-
främjande operationer, legitimerat militärens mer offensiva tankar. Dessa tankar sy-
nes dock inte göra skillnad på om uppgiften består av fredsfrämjande eller avvär-
jande av väpnade angrepp mot det egna landet. Vissa av de militära uttalandena går
steget fullt ut och talar nu om rent offensiva strategier. Den politiska svängningen
stannade dock upp vid den semi-defensiva strategin, även om vissa politiker under
anonymitetens skydd vågar sig på ett förordande av mer offensiv strategi.

Det är intressant att notera att en stor andel av militärerna (11%) inte ens omnämner
en nationell strategi utan istället helt fokuserar på internationellt deltagande. Motsva-
rande andel för politikerna är lägre (4%).

4. Sammanfattning och slutsatser av svensk försvarspolitik
1990–1998

4.1 VEM hotar Sverige militärt?
I decenniets början fokuserade den politiska ledningen dels på det regionala perspek-
tivet, dels på den militära kapaciteten. Andelen traditionella uttalanden var 64%. Den
militära ledningen hade samma fokus men hade däremot fler (74%) traditionella utta-
landen. Endast smärre substantiella skillnader förelåg mellan de bägge ledningarnas
synsätt.

I mitten på 1990-talet ökade antalet uttalanden som betonade det globala per-
spektivet. Detta skedde på bekostnad av det regionala perspektivet för den politiska
och av det kontinentala för den militära ledningen. Även uttalandena som berörde de
ekonomiska respektive samhälleliga aspekterna ökade. För den militära ledningen
skedde detta på bekostnad av de politiska aspekterna. För den politiska ledningen
skedde det på bekostnad av den militära kapaciteten som dessutom minskade till
förmån för de politiska rötterna. Andelen traditionella uttalanden var likartad (54–
55%). Även denna gång var de substantiella skillnaderna marginella.
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 Regionalt Kontinentalt Globalt  Militärt Politiskt  Ekonomiskt Samhälleligt 

FB92 30% 48% 20%  49% 31% 8% 10% 
FB96 21% 49% 30%  32% 40% 7% 21% 
I98 13% 59% 29%  18% 47% 8% 28% 

 
 

 Regionalt Kontinentalt Globalt  Militärt Politiskt  Ekonomiskt Samhälleligt 
FB92 24% 61% 14%  47% 40% 4% 8% 
FB96 28% 38% 34%  46% 34% 6% 13% 
I98 24% 53% 24%  31% 43% 8% 19% 

 
 

I slutet av 1990-talet ökade de bägge ledningarnas fokus på det kontinentala per-
spektivet. Medan detta för den politiska ledningen skedde på bekostnad av det regio-
nala, skedde det för den militära på bekostnad av det globala perspektivet. De bägge
ledningarnas uttalanden för politiska respektive samhälleliga aspekter ökade på be-
kostnad av fokuseringen på den militära kapaciteten. Andelen traditionella uttalanden
var även denna gång likartad (57–59%).

Nedanstående figurer sammanfattar respektive lednings syn på VEM under var
och en av undersökningstillfällena.190

Figur 6.37: Den relativa fördelningen av politiska uttalanden avseende VEM som hotar Sverige
militärt 1990-1998

Figur 6.38: Den relativa fördelningen av militära uttalanden avseende VEM som hotar Sverige
militärt 1990-1998

4.2 VAD skall Sveriges försvarsmakt skydda mot militära hot?
Under förarbetet till 1992-års försvarsbeslut går att finna en förskjutning från beto-
ningen av territoriets betydelse till befolkning och infrastruktur, d.v.s. kraftcentrum,
hos den politiska ledningen. Denna förskjutning sker hos den militära ledningen först
i anslutning till 1996-års försvarsbeslut. Andelen abstrakta uttalanden var 50% för
politikerna mot 71% för militärerna.

I mitten av 1990-talet fördelar sig den politiska ledningens prioriteringar relativt
jämnt med ungefär en tredjedel vardera för kraftcentrum, territorium respektive idé.
Den sistnämnda aspekten har nu såväl en nationell som en internationell dimension.
Denna förskjutning, d.v.s. från kraftcentrum mot såväl territorium som idé, sker inte
hos den militära ledningen. Andelen abstrakta uttalanden var 68% för politikerna mot
61% för militärerna.

Av intervjuerna framkommer att ytterligare en förskjutning har ägt rum hos den
politiska ledningen. Denna gång åt motsatt håll, d.v.s. från territorium och idé mot
kraftcentrum. Även den militära ledningen överger nu nästan helt betoningen av terri-
toriet till förmån för främst kraftcentrum. Andelen abstrakta uttalanden var 34% för
politikerna mot 40% för militärerna.
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Det är möjligt att se två gemensamma förskjutningar av VAD under perioden.
Den första förskjutningen sker från territoriet mot kraftcentrum medan den andra
sker från territoriet mot den internationella dimensionen av idén. Förskjutningarna
skiljer sig dock i tiden.

Nedanstående figurer sammanfattar respektive lednings syn på VAD under var
och en av undersökningstillfällena.191

Figur 6.39: Den relativa fördelningen av politiska uttalanden avseende VAD försvarsmakten skall
skydda mot militära hot 1990-1998

Figur 6.40: Den relativa fördelningen av militära uttalanden avseende VAD försvarsmakten skall
skydda mot militära hot 1990-1998

4.3 HUR bör Sveriges försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
Under 1990 förordade de bägge ledningarna en semi-defensiv strategi. Då inriktades
det militära försvaret mot att förlägga tyngdpunkten till gräns- respektive kust-
områdena. Efter 1990 förordar dock den politiska ledningen en defensiv strategi.
Den militära ledningen släpper emellertid aldrig tankarna på att kraftsamla försvaret
gränsnära.

I mitten av 1990-talet för den politiska ledningen ett resonemanget kring uthållig
försvarsstrid och tidsvinnande strategier. Tiden som vinns skall användas till att skaffa
hjälp utifrån. Ledningen understryker att Sverige inte skall hota någon annan samtidigt
som man påpekar att hela det operativa djupet kan komma att användas. Den mili-
tära ledningen ser annorlunda på detta djup. Frågan om kust- respektive gränsnära
finns kvar men det är inte längre den egna kusten eller den egna gränsen som avses. I
slutet av 1990-talet kvarstår den politiska ledningens principfasthet:

Vi skall ha en semi-defensiv strategi med vapensystem som inte uppfattas som offensiva
och därigenom kan utgöra ett mål i sig för en presumtiv angripare.

Den militära ledningen tar steget fullt ut varvid vissa inte utesluter rent offensiva
strategier:

Vi borde ha en offensiv strategi som gick ut på att var som helst, när som helst och hur
som helst kunna slå tillbaka mot en angripare.

 Befolkning Infrastruktur Kraftcentrum (Kraftcentrum) Idé Territorium 
FB92 17% 34%  (51%) 23% 27% 
FB96 9% 23%  (32%) 32% 36% 
I98 19% 19% 29% (67%) 24% 10% 

 
 

 Befolkning Infrastruktur Kraftcentrum (Kraftcentrum) Idé Territorium 
FB92 12% 17%  (29%) 2% 69% 
FB96 5% 33%  (38%) 6% 55% 
I98 20% 8% 32% (60%) 32% 8% 
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 Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv 
FB92 0% 4% 60% 36% 
FB96 0% 52% 30% 19% 
I98 13% 54% 33% 0% 

 
 

 Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv 
FB92 0% 0% 60% 40% 
FB96 0% 0% 83% 17% 
I98 0% 9% 82% 9% 

 
 

Nedanstående figurer sammanfattar respektive lednings syn på HUR under var och
en av undersökningstillfällena.192

Figur 6.41: Den relativa fördelningen av politiska uttalanden avseende HUR försvarsmakten bör
lösa dess krigsuppgifter 1990-1998

Figur 6.42: Den relativa fördelningen av militära uttalanden avseende HUR försvarsmakten bör
lösa dess krigsuppgifter 1990-1998

4.4 Avslutande slutsatser
Mycket vatten har flutit under broarna mellan ”Alliansfrihet i fred syftande till neutra-
litet i krig” och ”Mer omfattande insatser utanför territoriet genomförs endast i sam-
verkan med andra nationer”. Substantiellt finns endast marginella skillnader i de bägge
ledningarnas syn på VEM. Frekvensen skiljer sig visserligen men i slutet av perioden
kan bägge ledningarna anses vara lika traditionella.

Avseende VAD synes de bägge ledningarna förskjutit fokus bort från territoriet; i
en första våg mot kraftcentrum och i en andra våg mot den internationella dimensio-
nen av idén. Vågorna skiljer sig åt endast tidsmässigt. Den stora skillnaden ledningarna
emellan återfinns i synen på offensiva respektive defensiva strategier, d.v.s. HUR.

Att politikerna överhuvudtaget kunnat överväga att överge den semi-defensiva
strategin kan hänga samman med den första förskjutningen i VAD. I och med att
territoriet minskat i betydelse så blir det samtidigt möjligt att offra. Detta gäller dock
inte de delar där en koncentration av befolkning och infrastruktur återfinns. Således är
det naturligt att inrikta försvaret mot ett djupförsvar i norr och ett skalförsvar i söder.
Att militären övergett den semi-defensiva strategin kan härröra från det förändrade
förhållandet mellan kvantitet och kvalitet som ägt rum, framförallt inom armén. En
alltför liten kvantitet bedöms inte räcka till för en defensivt inriktad strategi. Samtidigt
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inrymmer den kvalitativa upprustningen offensiv potential. Möjligen har de båda led-
ningarna olika syn på tillsynes underordnade vägval och innebörden av uttalanden
som:
• kvalitativt högtstående stridskrafter (d.v.s. tekniska aspekter)
• manöverkrigföring (d.v.s. operativa aspekter)

Möjligen har det även skett ett taktiskt vägval där förmågan att kunna delta i inte bara
fredsbevarande utan även fredframtvingande operationer har utgjort alternativen. Detta
vägval har i sådana fall gjorts näst intill obemärkt.

Den andra förskjutningen av VAD, som det återfinns tendenser av hos bägge
grupperna, möjliggör ett närmare internationellt samarbete. Idén konkretiserad i sy-
nen på demokrati, marknadsekonomi, mänskliga rättigheter och rättssamhälle är nå-
got Sverige delar med andra stater. Sverige ingår således i en form av värdegemen-
skap med andra. Detta kommer till uttryck hos politikerna i själva syftet med den
defensiva strategin; att möjliggöra mottagande av hjälp utifrån. Det är möjligt att även
militären ser denna option som en fördel med ett utökat internationellt samarbete.
Militärens förordande av en offensivare strategi poängterar dock ett annat syfte; att
möjliggöra givandet av hjälp utåt, enskilt såväl som i samverkan med andra.
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KAPITEL 7
Norsk försvarspolitik 1992–1999

Den norska empirin härrör från tre ”händelser”. De två första är kopplade till de
tillfällen under 90-talet (1993 respektive 1998) då regeringen presenterat en s.k. lang-
tidsmelding, d.v.s. sin beslutsavsikt om inriktning (hovedretningslinjer) av försvaret.
Den tredje händelsen utgörs av 21 intervjuer från våren 1999 med bl.a. försvarsmi-
nister, ledamöter av forsvarskomiteen samt generals- och amiralspersoner inom For-
svaret. Det är värt att notera att Norge haft minoritetsregeringar under undersöknings-
perioden; Arbeiderpartiet 90-11-03—97-10-17 respektive mittenpartierna (Kristelig
Folkeparti, Senterparti & Venstre) 97-10-17—00-03-17.

1. 1993-års Hovedretningslinjer (HRL93)
1.1 Politiska uppfattningar
1.1.1 VEM hotar Norge militärt?
I rapporten från 1990-års forsvarskommisjon återges i olika sammanhang en rad tänk-
bara hot som riktas mot Norge. På ett flertal ställen framkommer flera olika hot
härrörande från situationen i Östeuropa i allmänhet och från f.d. Sovjetunionen i
synnerhet. Bland dessa hot nämns interna motsättningar om bl.a. kontrollen av de
militära maktmedlen. Vidare nämns  etniska och religiösa motsättningar, faran för en
återgång till auktoritära regimer, problemen med de 20 miljoner ryssar som lever
utanför Ryssland, korridorproblemet till Kaliningrad, ett karelskt närmande till Fin-
land samt Baltikums ställning. Även motsättningarna mellan Ryssland och Ukraina är
problem som kan spilla över på Västeuropa och därmed Norge.1

Et nytt Russland vil ikke utgjöre noen generell trussel mot europeiske land, men risikoen
for fremtidig tilbakefall til et autoritärt, nasjonalistisk styre vil kunne skape utfordringer
overfor land som tidligere har värt en del av Tsar-Russland eller Sovjetunionen.2

Det är dock inte enbart staterna i Rysslands s.k. nära utland som kan komma att
drabbas:

Norge vil helt i nord fortsatt grense mot Russland, som sannsynligvis vil ha som  mål å
etablere seg som regional stormakt i Europa, og som fortsatt kan väre preget av uro og
indre oppsplitting.3

Även indirekta hot kan härledas till Östeuropa, hot som uppstår p.g.a. andra staters
agerande till följd av den uppkomna situationen. Framför allt Tyskland, Turkiet och
Iran antas kunna komma att agera; Tyskland antingen som en reaktion mot upplevda
hot, särskilt om det uppstår flera kärnvapenstater, eller som en följd av egna ambitio-
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ner att utnyttja ett uppkommet maktvakuum; Turkiet och Iran för att försöka utöka
sitt respektive inflytande i Centralasien och Kaukasus. Sovjetunionens upplösning och
Rysslands nuvarande svaghet kan även leda till ett återupplivande av gamla stormakts-
konflikter mellan Tyskland, Frankrike och Storbritannien.4

Ett stort ekonomiskt gap mellan Öst- och Västeuropa anses kunna utgöra ett
hinder mot en gemensam säkerhetsordning i Europa. Avsaknaden av en internationell
auktoritet kan i sin tur leda till internationell osäkerhet. Samtidigt sägs att oavsett
säkerhetsordning så torde denna inte kunna förhindra att väpnade konflikter ånyo
kan komma att uppstå i Europa. EU med Tyskland i spetsen kan härvid komma att
söka och få större inflytande inom NATO. Till detta finns en risk för att USA mins-
kar sitt engagemang inom organisationen, alternativt till följd av att VEU utvecklas
som ett alternativ till NATO. Som en följd av detta bedöms Norge i större utsträck-
ning än förr vara beroende av egna militära styrkor för sin säkerhet. Det är samtidigt
viktigt för Norge att uppvisa en god förmåga för att inte bli betraktad som en
oseriös allierad.5

Kombination av ekonomiska problem, religiösa motsättningar, befolkningsök-
ning, regionala konflikter och tillgången av energiresurser anses knyta Nordafrika och
Mellersta Östern samman med Europas säkerhet. Även om inga invasionshot be-
döms föreligga från dessa områden utesluts inte väpnade angrepp. Detta anses i allt
större utsträckning fånga de sydeuropeiska staternas intresse, vilket riskerar att få till
följd att intresset för Nordkalotten nedtonas.6 Samtidigt konstateras:

En analyse av de russiske styrkene i Norges närområde viser at disse er större enn det som
kan betegnes som et tilrekkelig minimum for forsvaret av Kola-området. Både styrkenivå
og –sammensetning gir Russland en offensiv kapasitet (…)7

Kolaområdet bedöms ha ökad i relativ betydelse för Ryssland, medan Östersjön
minskat. Den enda som kan svara upp mot Rysslands strategiska och maritima styrkor
i Nordkalotten  är USA. USA förfogar dessutom de förstärkningsresurser som Norge
är i störst behov av. Dessa resurser kan dock behövas på andra ställen allt utifrån
USA:s nationella intressen. 8

I norr finns dessutom juridiskt oreglerade havsområden och potentiell oenighet
kring fördelning av fiskresurserna.

Norske energiressurser vil kunne sette Norge i en mer utsatt stilling enn flere andre land
i en tenkt tilspisset situasjon. Dette kan innebäre at Norge risikerer å bli utsatt mer enn
andre land for politisk eller militärt press fra land utenfor et alliert samarbeid.9

Nya regionala maktcentra kan komma att uppstå varvid USA, EU och Japan särskilt
pekas ut. Till detta kopplas potentiella konfliktfaktorer som finns i internationell
ekonomi. Ekonomisk tillbakagång i Västeuropa bedöms t.ex. kunna leda till instabilitet
på hela kontinenten.10
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Olika religiösa skiljelinjer bedöms innehålla latenta konfliktorsaker; mellan katoli-
ker och ortodoxa i Östeuropa, mellan kristna och muslimer på Balkan, mellan olika
riktningar av islam i Nordafrika och Mellersta Östern samt mellan katoliker och protes-
tanter i Västeuropa. Där de religiösa skillnaderna sammanfaller med etniska skillnader
bedöms en förstärkning av motsättningarna kunna ske. Även ett mer abstrakt resone-
mang förs kring ett antal frågor:11

• Riskerna för att feltolkningar av oklara eller motstridiga signaler från ett land kan
leda till en upptrappning av en internationell kris.

• Stater med interna problem kan komma att ge sig ut på externa äventyr.
• Den vapentekniska utvecklingen kan leda till att även fattiga länder skaffar sig

vapen som kan få destabiliserande effekter regionalt. Detta kopplas särskilt till
riskerna för spridning av kemiska och nukleära vapen tillsammans med spridning
av raketteknologi.

• Hoten från internationell terrorism.
• Beroende av vissa strategiska mineraler kan leda till internationell instabilitet.
• Lokala konflikter kan komma att involvera stormakterna.

I Stortingsmeldingen som presenterar inriktningen av försvarets verksamhet 1994-98
framgår en rad hot som kan komma att beröra Norge mer eller mindre direkt. Vad
avser de globala företeelserna så kan inkluderas regionala motsättningar i allmänhet,
kamp om knappa strategiska resurser såsom energi och därtill kopplade etniska, reli-
giösa och kulturella motsättningar, maktkamp mellan de ekonomiska centran USA,
Tyskland och Japan, spridning av massförstörelsevapen, terrorism samt den militär-
tekniska utvecklingen.12

Till de kontinentala företeelserna hör avsaknaden av säkerhetsordning samt den
osäkra, instabila och oförutsägbara utvecklingen.13  Dessutom, vad avser hot härrör-
ande från Västeuropa, nämns bl.a. den obalans som uppstått till följd av Tyskland
enande samt det minskade allierade intresset för Norge till förmån för södra och
sydöstra Europa. I detta sammanhang påpekas riskerna för väpnade hot härrörande
från Nordafrika och Mellersta Östern. Det minskade allierade intresset sägs dess-
utom kunna avta ytterligare till följd av motsättningar mellan Västeuropa och Norda-
merika. Dessa motsättningar sägs kunna uppstå till följd av att VEU utvecklas som ett
alternativ till NATO. Även Norges export av olja och gas till Västeuropa sägs utgöra
ett sorts hot eftersom Norge kan komma att dras in i konflikter som primärt berör
mottagarna av denna export. Meldingen bortser inte från att en ökad social oro
tillsammans med motsättningar och rivalitet mellan västeuropeiska stater skulle kunna
innebära ett hot för Norge.14  När det gäller hot härrörande från Östeuropa konsta-
teras bl.a.:

Konfliktpotensialet i Sentral- og Öst-Europa er betydlig. En rekke etniske og nasjonale
konflikter i Europa – ikke bare på Balkan – kan före til regionale kriger, med fare for
utvidelse og ökte motsetninger mellom omkringliggende stater.15
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De hot som anses vara mest påtagligt är riskerna för spridning av motsättningar på
Balkan och i Karpaterna. Härvid anses de ungerska minoriteterna i Rumänien, Slovakien
respektive Serbien vara av särskild betydelse.16  Det område som upptar mest utrymme
är dock hot härrörande från f.d. Sovjetunionen och särskilt från Ryssland. Landets
relationer till västliga stater t.ex. till Japan avseende geografiska tvister respektive till
USA avseende strategiska kärnvapen är en del i denna problematik. Det senare
exemplet har dessutom en direkt koppling till Norge via Kola. Även Rysslands relationer
till de övriga f.d. sovjetrepublikerna, och då särskilt de baltiska staterna och Ukraina,
anses vara betydelsefulla. Riskerna för spridning av konflikter härrörande till Rysslands
södra gränstrakter poängteras. Liksom den tidigare nämnda ungerska minoriteten, tas
även de miljoner ryssar som lever utanför Ryssland upp som en potentiell källa för
framtida konflikter. Riskerna för ett socialt, ekonomiskt eller politiskt sammanbrott i
Ryssland anses vara överhängande. Även utan ett sådant sammanbrott anses en inre
maktkamp mellan olika politiska fraktioner, kanske rent av olika militära krafter, utgöra
ett hot. Till detta kopplas Rysslands offensiva militära slagkraft, inte minst nordflottans
kapacitet, och dess närhet till Norge. Att det föreligger oklara gränsdragningar mellan
Norge och Ryssland i Barents Hav minskar ej de norska politikernas oro.17

Forsvarskomiteen, d.v.s. motsvarigheten till det svenska försvarsutskottet, meddelade
sin inställning avseende hovedretningslinjerna till Stortinget 93-05-04. Vad avser de
globala företeelserna är det i stort sett samma hot i detta dokument som i meldingen.
Kopplat till den tekniska utvecklingen betonas dock särskilt riskerna med konventio-
nell utpressning som en följd av ett teknologiskt gap mellan olika stater.18 Vad avser
hot från Västeuropa tillkommer inga aspekter som inte nämndes i meldingen. Tvärtom
utgår betoningen av Tyskland i detta dokument.19  Även vid behandlingen av Östeu-
ropa har en aspekt fallit bort; de ungerska minoriteterna.20  Vad avser f.d. Sovjetunio-
nen anses upplösningen i sig ha lett till ett ökat antal stater med omfattande militär
kapacitet. Även de militära styrkorna på Kola och deras strategiska koppling till USA
nämns. Något av ett skräckscenario för norska politiker tycks vara att Norge av
någon anledning står utan allianstillhörighet samtidigt som Rysslands relationer med
andra stormakter försämras. Inte heller komiteen utesluter vare sig ett politiskt, socialt
eller ekonomiskt sammanbrott i Ryssland, eller en återgång till en nationalistisk och
auktoritär regim. Dessutom nämner komiteen riskerna för att det militära förfallet
kan leda till mer eller mindre självständigt uppträdande enheter som på ett eller annat
sätt skulle kunna påverka Norge. Det synes föreligga skilda betraktelsesätt på Ryss-
land mellan olika partier.

Medan Socialistisk Venstreparti varnar för konsekvenserna av att isolera Ryssland,
så betraktar såväl Höyre som Fremskrittspartiet landet som totalitärt och expansivt.
Komiteen är dock enig i bedömningen:

(…) dersom Russland blir part i eller trekkes med i slike (regionala) konflikter, kan det få
umiddelbare konsekvenser for Norge pga. naboskapet med det for Russland vitale
basekomplekset på Kola.21
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I budgetpropositionen för 1994 betonas att den ökade internationaliseringen med bl.a.
ökat regionalt och globalt beroende, tillsammans med den teknologiska utvecklingen
gjort att geografiskt avstånd till konflikter inte längre är ett försvar i sig.

Det geografiska avståndet anses dock vara viktigt när Norges gränsande till Ryss-
land poängteras. Kärnan i det för Norge allvarligaste säkerhetspolitiska problemet
sägs härröra från utvecklingen i Ryssland samt utvecklingen av Rysslands relationer
med övriga Europa. Regeringen säger sig inte kunna utesluta en negativ utveckling
som skulle kunna innebära att Ryssland ånyo kommer att utgöra ett militärt hot för
sina grannar. Ryssland sägs dessutom redan idag disponera den största militära makt-
apparaten på den europeiska kontinenten.22  Hot mot den europeiska säkerheten sägs
dessutom kunna komma från Nordafrika och Mellersta Östern. Detta bedöms till-
sammans kunna leda till att nordområdet utvecklas till att bli ”Europas glemte hjörne”,
något som det alliansberoende Norge skulle missgynnas av. I detta sammanhang
nämns även oron för att VEU kan komma att utvecklas till att bli ett alternativ till
NATO.23  Regeringen är medveten om det paradoxala i Norges säkerhetspolitiska
situation. Å ena sidan betonas riskerna att bli en randstat inklämd mellan det instabila
Ryssland och EU, som primärt inriktar sig mot Centraleuropa och Medelhavsområ-
det:

Norge må ikke risikere at Russland kan före en type politikk overfor det kontinentale
Europa, basert på russiske behov, og en annen politikk ovenfor Norge i nord, basert på
russiske krav.24

Samtidigt sägs att förutsättningarna att i en sådan situation få USA att engagera till
förmån för Norge är beroende antingen av att utvecklingen i Ryssland går i motsatt
riktning vad Norge och dess allierade önskar sig, eller av att en ny rivalitet mellan USA
och Ryssland inom kärnvapenområdet uppstår. Inget av dessa bägge alternativ sägs
vara gynnsamma för norsk säkerhet.25  Propositionen utvecklar därefter VEU respektive
NATO och de transatlantiska för-bindelserna under var sina underrubriker. Här granskas
bl.a. utvecklingen inom Leningrads militärområde mer ingående varvid bl.a. en belysning
av konsekvenserna efter CFE- och START II-avtalen sker. för respektive försvarsgren.26

Den underrubrik som ges störst utrymme berör de regionala konflikterna i Europa.
De främsta territoriella konflikterna sägs beröra Krim och Moldavien. Religiöst betonas
konflikten mellan kristna och muslimer dels internt inom Georgien, men även mellan
Armenien och Azerbajdzjan. Den sistnämnda konflikten sägs även potentiellt kunna
involvera Iran. 27

Forsvarskomiteen lämnade sin innstilling avseende budgetpropositionen i november
samma år. Härvid framkommer att även komiteen betonar utvecklingen i Ryssland,
utvecklingen av Rysslands relationer med övriga Europa samt situationen på Balkan
och i vissa områden i f.d. Sovjetunionen. Komiteen uttalar samtidigt en oro över
konsekvenserna av den minskade nordamerikanska närvaron i Europa. Kanadas hem-
tagning av samtliga sina stående styrkor från kontinenten samt USA:s reduceringar
sägs påverka Norges säkerhet negativt. Detta sätts av Senterpartiet och Kristelig Fol-
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keparti dessutom i samband med utvecklingen av VEU som ett presumtivt alternativ
till NATO. Rysslands interna konflikter av nationell, social och politisk karaktär samt
landets stora militära resurser betonas av samtliga, men Sosialistisk Venstreparti me-
nar att det senare inte behöver utgöra ett hot mot Norge eftersom Ryssland sägs ha
en defensiv strategi.28

1.1.2 VAD skall Norges försvarsmakt skydda mot militära hot?
I rapporten från 1990-års forsvarskommisjon anges i huvudsak fyra områden, samtliga
med geografiska kopplingar, som prioriterade. Tas hänsyn till de geografiska
preciseringarna framgår att hela landet är prioriterat. För det första nämns Sydnorge
som landets ekonomiska och befolkningsmässiga tyngdpunkt. Särskilt Östlandet med
nationens ledning samt viktiga resurser och infrastruktur pekas härvid ut.29  För det
andra anses Tröndelag vara viktigt dels som transitområde, dels för att kunna ta emot
allierade förstärkningar. Till detta kan även kopplas försörjningslinjerna mellan Syd-
och Nordnorge.30  För det tredje anges att det område som prioriteras högst rent
militärt är Nordnorge, och då särskilt Troms och Ofoten.31  Slutligen nämns dels fisk-
och mineralresurser i Barents Hav, Svalbardszonen, Jan Mayen-zonen samt fastlands-
zonen, dels de norska gas- och oljeresurser i Nordsjön. Till det senare kopplas även
installationerna i Vestlandet.32

I Meldingen som presenterar inriktningen av försvarets verksamhet 1994-98 åter-
upprepas mycket av det som nämndes av Forsvarskommisjonen.33

Trots att Forsvarskomiteen i sin innstilling slår fast att Nordnorge även framgent är
den del av landet som militärt prioriteras högst, sker den mesta preciseringen av VAD
som skall försvaras till södra Norge. Härvid nämns infrastruktur, befolkning och
institutioner. Vad avser infrastrukturen nämns bl.a. hamnar och flygfält för att kunna
ta emot allierade förstärkningar, vattenkraftverk och deras distributionsnät i framför
allt Östlandet samt olje- och gasinstallationerna på Vestlandet. I mer generella termer
nämns samhällsviktiga installationer och nationalstrategiskt viktiga områden i Syd-
norge. Den politiska och administrativa ledningen, d.v.s. institutionerna, kopplas sam-
man till detta allmänna resonemang kring infrastruktur och befolkningstäthet i de
södra delarna av landet:

Komiteen vil peke på behovet for å sikre den omfattende infrastruktur som särlig finnes
i de befolkningstette deler av landet (…)34

 I budgetpropositionen för 1994 framgår i olika sammanhang att Nordnorge prioriteras.
Detta sätts dock uteslutande i samband med hotet från Ryssland. Samtidigt sägs dock
att säkerhetspolitiken i bred mening syftar till att värna befolkningen.35
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Av Forsvarskomiteens instilling till 93/94-års proposition avseende organisatoriska
för-ändringar av Hären går att ana vissa ställningstaganden. Här framkommer bl.a. att
av de sex återstående brigaderna avses fyra utgångsgrupperas i Nordnorge medan
Tröndelag och Östlandet får var sin av de resterande två. Det är dock svårt att dra
några slutsatser av detta.36

1.1.3 HUR bör Norges försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
I rapporten från 1990-års forsvarskommisjon framgår att den norska strategin går ut på
ett framskjutet försvar. Syftet är att fördröja fienden för att därigenom skaffa tid till
egen inkl. allierad styrketillväxt. Målsättningen sägs vara att snarast möjligt hejda den
fientliga invasionsstyrkan.37  Samtidigt konstateras dock:

Närheten til styrkene på Kola og topografiske forhold gir liten mulighet til å före organis-
ert forsvarsstrid med större norske avdelninger over lenger tid.38

Mot denna bakgrund avses striden föras med mindre enheter i Finnmark varvid
fienden slutligen avses hejdas i Troms-Ofoten-området. Detta antyder ett operativt
vägval till förmån för utnötning.39 Trots medlemskapet i NATO konstateras:

Selv om Norge må kunne forvente alliert hjelp hvis behovet skulle oppstå, er det både
politisk og militärt nödvendig å väre forberedt på selv å bäre hovedtyngden av den
innledende forsvarsstriden.40

Det kan vara värt att notera hur detta preciseras vad avser uppgiften till armén:

I krigstid er Härens hovedoppgave å möte et angrep mot norsk territorium så langt
fremme som mulig, stanse og om mulig slå tilbake den fiendtlige styrke.41

Rapporten understryker behovet av att noggrant avväga mellan dels kvalitet och
kvantitet, dels mellan strategisk rörlighet och ”kampkraft for operasjoner i bestemte
områder”. Vidare konstateras att Norge bör kunna delta i fredsskapande åtgärder
men att detta ställer krav på såväl materiell- och utbildningsmässig kvalitet samt
frivillighet. Den politiska ledningen visar således exempel på ett tekniskt vägval mellan
kvalitet och kvantitet där man egentligen inte tar ställning. Dessutom antyds ett taktiskt
vägval till förmån för fredsskapande förmåga.42

I Meldingen som presenterar inriktningen av försvarets verksamhet 1994-98 fram-
går att den norska strategin går ut på ett tidsavgränsat försvar i en landsdel varvid
försvaret av Nordnorge prioriteras. Vidare framgår att fienden avses hindras i Troms-
Ofoten-området samt:

For forsvaret av Norge er allierte forsterkninger av avgjörende betydning (…) Et norskt
forsvar kan stanse et förste invasjonsforsök på egenhånd (…) Et slikt forsvar vil imidlertid
ikke alene kunne beholde kontroll over lengre tid under vedvarende press.43
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Fokuseringen på ett relativt stationärt försvar i den s.k. Lyngenlinjen (motsvaras i
Sverige av t.ex. Kalixlinjen) i Troms antyder ett operativt vägval till förmån för utnötning.
Det är alltså av vikt att ta fasta på det som framkommer om var det norska försvaret
avses sättas in:

Det norske forsvaret skal forsvare norsk område, mens mange av våre allierte har bygget
opp styrker for innsetting i andre lands områder.44

I Meldingen föreslås en krigsstruktur bestående av bl.a. sex armébrigader, 65
stridsflygplan, tolv ubåtar och fem eskortfartyg. Här framgår även att inriktningen av
försvaret inte innebär en övergång till ett högteknologiskt försvar samt vikten av att
balansera försvaret rätt avseende kvantitativt och kvalitativt innehåll. Således är den
politiska ledningen även här inne på ett tekniskt vägval även om man inte fullt ut vill ta
ställning för kvalitet. 45  Motsvarande påpekanden återfinns i Forsvarskomiteens innstilling:

Det er tale om en nöktern og moderat standardheving. Det materiell som er foreslås
innfört i strukturen er basert på teknologi som er i bruk allerede idag.  46

Återigen ges ett exempel på tekniskt vägval där den politiska ledningen inte fullt ut
vågar ta ställning för kvalitet. Det kan i sammanhanget vara intressant att notera att
Forsvarskomiteen i sin innstilling till budgetpropositionen för 1994 konstaterar att det
inte ens är möjligt att nå dessa kvalitativa mål eftersom de resurser som frigjorts
genom den kvantitativa reduktionen istället kanaliserats till FN-uppdrag. De kvalitativa
målen antas inte kunna nås förrän 2012.47 Komiteen konstaterar vidare:

Ambisjonen om et tidsbegrenset invasjonsforsvar i nord, sikring av allierte overföringer
fra Tröndelag og sikring mot sabotasje og raids i sör har värt styrende for utformingen av
den framtidige krigsstrukturen.48

1.1.4 Sammanfattning av politiska uppfattningar vid HRL93
Den politiska ledningen redovisade en omfattande hotinventering som  fyllde VEM-
matrisens samtliga rutor, något som här exemplifieras; På den globala nivån
uppmärksammades militär kapacitet bl.a. i form av riskerna för spridning av mass-
förstörelsevapen. Politiska rötter fanns i ”externa äventyr”, medan ekonomiska rötter
fanns i kampen om strategiska råvaror. Bland de samhälleliga rötter fanns etniska
motsättningar och terrorism. Även på den kontinentala nivån återfinns etniska motsätt-
ningar. Här nämndes även den sociala oron i f.d. Sovjetunionen. Politiska rötter åter-
fanns i Rysslands relation till andra stater, medan ekonomiska rötter återfanns i ris-
kerna för ett ekonomiskt gap mellan Väst- och Östeuropa.

Den militära kapaciteten som pekas ut är främst den ryska. På den regionala nivån
finns ekonomiska rötter i kontrollen över de norska ekonomiska zonerna, medan
samhälleliga rötter finns i ryska officerares sociala situation på Kola. Politiska rötter
återfinns i oreglerade havsområden längst i norr. Det största hotet anses härröra från
den ryska militära kapaciteten på Kolahalvön.
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Figur 7.1: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende VEM som hotar Norge
militärt. (N=892)

I synen på VAD som skall försvaras återges hela landet inkl. de havsområden Norge
förvaltar över. Genomgående betonas de infrastrukturella aspekterna. Dessutom
prioriteras infrastruktur som möjliggör mottagande av allierad hjälp. Förutom detta
nämns suveräniteten och territoriet flitigt.

Figur 7.2: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende VAD Norges försvarsmakt
skall skydda.  (N=100)

När det gäller HUR förordas konsekvent en semi-defensiv strategi. Denna går ut på
att genom ett framskjutet försvar på norskt territorium (Troms-Ofoten), säkerställa
att de allierade, främst de amerikanska, förstärkningar som behövs i ett längre perspektiv
hinner anlända.

Figur 7.3: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende HUR försvarsmaktens krigs-
uppgifter bör lösas. (N=34)

Den politiska ledningen tycks ha svårt att fullt ut ta ställning för kvalitet i det tekniska
vägvalet. I det taktiska vägvalet verkar dock fredsskapande deltagande vunnit gehör.
Dessutom verkar det som om detta vägval varit överordnat det tekniska eftersom de
ekonomiska resurser som frigjorts i och med de kvantitativa minskningarna av
organisationen används för att täcka de ökade kostnaderna för internationellt
deltagande. Av det som antyds i det operativa vägvalet tycks utnötning i Troms fortfarande
vara det som förordas.

 MILITÄR  POLITISK VILJA  

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 160 27 14 12 

KONTINENTAL 58 279 43 128 

GLOBAL 59 38 28 46 
 

 

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

5 42 3 23 27 
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1.2 Militära uppfattningar
1.2.1 VEM hotar Norge militärt?
I 1991-års Forsvarsstudie (FS91) framgår att terrorism anses vara ett hot. Här framgår
också vilken myndighet som anses ansvara för att bemöta detta hot:

I fredstid vil Forsvaret stötte politiet i samsvar med politiske vedtak. Under Krigsforhold
vil lokallandvern og heimvern väre de vesentligste elementer i Forsvaret mot terrorisme
og sabotasje.49

Forsvarssjefen betonar dessutom osäkerheterna kring huruvida de allierade överhuvud-
taget kommer att ha resurser i framtiden som de kan förstärka försvaret av Norge
med.50  Dessa uttalanden är de enda som inte direkt berör Ryssland eller utvecklingen
inom f.d. Sovjetunionen. På andra ställen i studien nämns istället dels den osäkra
utvecklingen inom OSS, dels Norges gemensamma gräns med Ryssland och Kola-
områdets koppling till stormaktsintressena ur såväl konventionella som nukleära
aspekter.

Vad avser de konventionella styrkorna konstateras att konsekvenserna av CFE-
avtalet kan bli att de militära styrkorna längst i norr förstärks kvantitativt såväl som
kvalitativt. Samtidigt påpekas att de ryska sjöstridskrafterna inte omfattas av vare sig
rustningskontrollen eller inspektionsordningen. Vad avser de kvalitativa aspekterna så
höjs ett varnande finger för att Västs teknologiska försprång dels har minskat, dels
kan komma att minska ytterligare till följd av den stimulans rysk (!) försvarsindustri
fått av Gulfkriget.51

I sitt föredrag vid Oslo Militära Samfund i november 1992 betonar amiral Rein de
etniska nationalistiska och religiösa motsättningarna i Jugoslavien och f.d. Sovjetunio-
nen. Han tar även upp Rysslands labila ekonomiska och politiska situation och att
landet samtidigt har stora militära styrkor bl.a. i Norges närområde. Den politiska,
ekonomiska och sociala oron anses i sig kunna medföra problem för Norge. Amiral
Rein ser en fara i att Norge säkerhetspolitiskt marginaliseras som en följd av de allie-
rades minskade intresse för nordområdet. Detta trots att de ryska ubåtsbaserade
kärnvapnens relativa betydelse anses ha ökat och att dessa ubåtar baserats på Kola.
Förutom detta nämner han även terrorism som ett tänkbart hot.52

Forsvarssjefen presenterar liknande analysresultat i 1993-års Hovedretningslinjer. Så-
lunda betonas riskerna för att etniskt och kulturellt inspirerade konflikter i Östeuropa
sprider sig till Väst. Detta förstärks av den oro och osäkerhet som präglar situationen
efter Sovjetunionens upplösning med ekonomiskt svaga och politiskt instabila stater.53

Även denna gång rör dock de flesta hotbilder Ryssland på ett eller annat sätt. Landets
politiska, ekonomiska och sociala oro tillsammans med dess militära styrka gör att
det betraktas som det största europeiska säkerhetsproblemet. Detta tillspetsas dels av
Rysslands eventuella ambitioner av att utöka sitt inflytande i framför allt Baltikum,
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Vitryssland och Ukraina, dels av den relativt ökade betydelsen av de sjöbaserade
kärnvapnen i Nordflottan. Den sistnämnda aspekten sägs ha direkt koppling till Nor-
ges säkerhet:

Det sikkerhetsmessige problem i våre egne närområder består derfor av den risiko som
fölger av naboskapet med en politisk ustabil stormakt i et for ham viktig område.54

Detta problem förstärks av den såväl kvantitativa som kvalitativa upprustning som
kan bli följden av CFE-avtalet. Dessutom nämns riskerna som är förknippade med
de allierades minskade intresse för Nordeuropa till fördel för Syd- och Sydosteuropa,
samt terroristhotet.55

I den årsöversikt över verksamheten det gångna året som presenterades under vå-
ren 1993 framkommer liknande synpunkter. Således betonas etniska och politiska
motsättningar som uppstått i Östeuropa, främst i f.d. Jugoslavien respektive f.d. Sov-
jetunionen, liksom riskerna att bli säkerhetspolitiskt marginaliserad. Till det senare
kopplas riskerna att allierade förstärkningar inte är tillräckliga alternativt inte hinner
fram i tid. Samtidigt konstateras:

Idag består vårt sikkerhetsmessige problem av den risiko som fölger av naboskapet med
en politisk ustabil stormakt i et for ham viktig område.56

Detta utvecklas ytterligare under ett antal sidor varvid den ryska styrkeutvecklingen i
norr analyseras försvarsgrensvis. Härvid konstateras att arméstridskrafternas kapacitet
nedgått något, att flygstridskrafterna ökat såväl kvantitativt som kvalitativt och att
dessa primärt har taktiskt offensiva uppgifter, samt att nordflottan reducerats med
cirka 25%  men att dess roll i bevakandet av Rysslands säkerhetspolitiska och ekonomiska
intressen kvarstår.57

I sitt föredrag vid Oslo Militära Samfund i oktober 1993 poängterar forsvarssjefen på
samma sätt som året innan utvecklingen i Ryssland och riskerna för Norge att säkerhets-
politiskt marginaliseras. Ånyo betonas att de militärstrategiska förändringarna i norr
inte varit lika omfattande som för övriga NATO-länder. Amiral Rein tar även upp
relationerna mellan Ryssland och övriga Europa.58

I försvarets årsöversikt över verksamheten 1993 nämns etniska motsättningar som
kommit till ytan efter det kalla krigets slut. Dessa bedöms få näring i ekonomiska
kriser vilket kan leda till väpnade konflikter i Europa. Inbördeskriget i f.d. Jugoslavien
och olika uppror i f.d. Sovjetunionen nämns som exempel. Även i detta forum tas
riskerna för säkerhetspolitisk marginalisering upp. Vidare nämns att en återgång till
den gamla öst-väst-problematiken skulle innebära att en väsentlig andel av de vapen
som då används som politiska påtryckningsmedel skull befinna sig i Norges närom-
råde. Norges främsta säkerhetspolitiska problem sägs utgöras av dess närhet till en
politisk instabil stormakt, något som valet i Ryssland under december 1993 anses
belägga.59  Även denna årsöversikt fördjupar sig i situationen hos de ryska stridskraf-
terna i norr.60
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1.2.2 VAD skall Norges försvarsmakt skydda mot militära hot?
I FS91 framgår att ”ingen del av norsk territorium skal i utgangspunktet forutsettes
overgitt”.  Vidare framgår att försvaret av Nordnorge är prioriterat i förhållande till
övriga delar och att områdets betydelse rent av har ökat relativt sett. Mittnorge intar
en mellanställning, till stor del beroende av hur stort behovet av de allierade
förstärkningarna är. Den sovjetiska tillbakadragningen från Centraleuropa sägs ha
minskat hotet mot Sydnorge. Samtidigt sägs dock:

Forsvarets ambisjonsnivå i landsdelen – spesielt på Östlandet – influeres  sterkt av landsdel-
ens nasjonalstrategiske betydning. Det er önskelig att landsdelens viktigste sivile og militäre
ressurser, inkludet landets överste ledelse, i rimelig grad sikres (…)61

I sitt föredrag vid Oslo Militära Samfund i november 1992 betonar amiral Rein att Nord-
norge ligger strategiskt sett mest utsatt vilket måste beaktas vid försvarspolitiska
prioriteringar.62

I Forsvarssjefens vedlegg till Hovedretningslinjerna från 1993 framkommer tre vik-
tiga områden. Dessa är, förutom Nordnorge, dels de verksamheter i övriga landsde-
lar som syftar till att stötta försvarsstriden i norr, dels förbindelselinjerna mellan Syd-
och Nordnorge. 63

Den enda egentliga prioritering och precisering som framkommer i Forsvarets
årsöversikt för 1992 är sjöförsvarets inriktning mot att skydda förbindelselinjerna mel-
lan Syd- och Nordnorge, något som prioriteras före förmågan till invasionsförsvar. I
mer generella ordalag nämns vikten av att hindra en motståndare att få fotfäste på
norskt territorium och hävdandet av suveräniteten.64

I sitt föredrag vid Oslo Militära Samfund i oktober 1993 poängterar forsvarssjefen på
samma sätt som året innan Nordnorges betydelse. Denna gång tar han dock även
upp behovet att trygga den nationella suveräniteten.65

1.2.3 HUR bör Norges försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
I 1991-års Forsvarsstudie (FS91) framgår en viktig utgångspunkt för studien:

FS91 forutsetter at vårt lands defensive nasjonale strategi og Forsvarets ikke-offensive
karakter, fortsatt skal danne utgangspunkt for forsvars-planleggingen.66

Samtidigt framgår dock:

Evne til å fange opp, stanse og til sist slå angripende styrker i ett eller flere hovedoperas-
jonsområder vil väre avgjörende for forsvarskampen (…) Dette krever koordinert innsats
av alle forsvarsgrener etter et taktiskt offensivt konsept på våre premisser.67

Här antyds ett operativt vägval till förmån för manöver. Vidare framgår:

Ethvert angrep på Norge bör i utgangspunktet mötes med militäre styrker ved grensen.68
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FS91 innehåller dessutom bl.a. fyra olika alternativ till utformning av det norska
försvaret. Alternativen är framtagna efter tre ekonomiska nivåer och benämns hög,
medel, alternativ medel respektive låg. I alternativ Hög bedöms invasionsförsvaret i
Nordnorge ha en uthållighet på 2-4 veckor, förutsatt att man har luftkontroll. Vidare
förutsätts allierad kontroll av Norska havet, allierat luftförsvar av Sydnorge samt
flygförstärkningar med bl.a. offensiv kapacitet. Däremot bedöms norska mark- och
flygstridskrafter själva klara av de defensiva uppgifterna i Nordnorge. Krigsstrukturen
i denna nivå består bl.a. av tolv armébrigader, ca. 100 stridsflygplan, tolv ubåtar och
tio eskortfartyg.69  Redan på nivå Medel framgår dock:

På middels resursnivå har en ingen mulighet til å stå i mot et invasjonsforsök i Sör- og
Nord-Norge samtidigt. (…) Avhengigheten av alliert hjelp vil öke betydelig i forhold til i
dag. (…) Den störste endringen er at både luftforsvarsfly og landstyrker må väre på plass
för krigsutbrudd selv om det er invasjon bare i en landsdel.70

Krigsstrukturen består i alternativet av bl.a. sju armébrigader, ca. 80 stridsflygplan, tio
ubåtar och åtta eskortfartyg.71  I den alternativa strukturen på medelnivån är prob-
lematiken större:

Med denne strukturen kan vi ikke med egne midler forsvare oss mot invasjon i noen
landsdel. Selv med full konsentrasjon av hele Forsvarets kampkraft i hovedoperasjon-
sområdet i Nordnorge ville vi ha et balansert styrkenivå (…) En må eksempelvis velge om
en vil kraftsamle om en meget tidsbegrenset utholdhet i Nord-Norge eller finne andre
lösninger. En annen lösning kunne eksempelvis väre å trekke ut av Nord-Norge og
konsentrere styrkene om forsvar av et alliert mottaks- og baseområde i Tröndelag.72

Krigsstrukturen består i alternativet av bl.a. fem armébrigader, ca. 70 stridsflygplan,
tio ubåtar och sex eskortfartyg.73 På den lägsta nivån konstateras:

Konseptet om et nasjonalt invasjonsforsvar kan ikke opprettholdes.74

Krigsstrukturen består i detta lägsta alternativet av bl.a. tre armébrigader, ca. 60
stridsflygplan, sex ubåtar och sex eskortfartyg.75 Efter dessa resonemang avslutar
Forsvarssjefen med att förorda ett femte alternativ som sägs ligga något över
medelnivån.76

I sitt föredrag vid Oslo Militära Samfund i november 1992 påpekar amiral Rein att
budgetproposition ligger 400 miljoner under Forsvarskommisjonens föreslagna nivå.
Han betonar även att satsningarna på kvalitetshöjningar inom försvaret inte innebär
övergång till ett högteknologiskt försvar. Han verkar således ha svårt att fullt ut ta
ställning för kvalitet i det tekniska vägvalet. 77

I Forsvarets årsöversikt för 1992 framkommer att armén inriktas till att upprätt-
hålla ett tidsavgränsat försvar i huvudförsvarsområdet samtidigt som motstånd skall
kunna bjudas över hela landet. Luftstridskrafterna inriktas till ett framskjutet luftför-
svar.78

I Hovedretningslinjerna från 1993 framgår att Forsvarssjefen:
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(…) anser derfor at det å hindre angriper i raskt å kunne få fotfeste på norsk territorium er
en viktigste av Forsvarets oppgaver.79

Detta skall lösas med ett framskjutet luftförsvar och ett tidsbegränsat försvar i
huvudoperationsriktningen. Sjöförsvarets roll i invasionsförsvaret nedtonas dock till
förmån till skyddet av försörjningstransporterna mellan Syd- och Nordnorge.80

I Forsvarssjefens vedlegg kommenteras även  det faktum att Forsvarskommisjonen
föreslagit ett alternativ som istället ligger nära den alternativa medelnivån:

FSJ mener at FK 90s struktur ikke gir oss et invasjonsforsvar med den nödvendige dybde
og seighet, og at vi vill mangle den nödvendige handlefrihet for å ivareta våre forsvars-
behov utenfor hovedoperasjonsområdet.81

Forsvarssjefen varnar samtidigt för ett alternativ som är lägre en det kommisjonen
förordat:

På et lavere nivå enn det kommisjonen anbefaler vil våre stridskrafter miste evnen til
koordinert innsats (…) selv når våre styrker kraftsamles i et så gunstig forsvarsområde
som Troms.82

Här antyds ett operativt vägval till förmån för utnötning i Troms.
I sitt föredrag vid Oslo Militära Samfund i oktober 1993 nämner forsvarssjefen inrikt-

ningen mot ett tidsavgänsat och marginellt invasionsförsvar i en landsdel, kombinerat
med beskedliga styrkor i övriga landsdelar. Han påpekar även:

Vår militäre innsats har hittil värt konsentrert om å forsvare vårt eget territorium ved et
såkalt eksistensforsvar.83

I föredraget nämner han även att det som för ett och ett halvt år sedan närmast
ansågs som ett oacceptabelt minimum nu näst intill blivit ett ouppnåligt maximum
och syftar till de nära 1,3 miljarder under Forsvarskommisjonens rekommendationer
försvarsbudgeten hamnat på. Forsvarssjefen slår vidare fast:

Mener vi noe med et militärt forsvar for fremtiden, kan vi ikke tillate en utvanning av vårt
grunnleggende raison détre, å vare klar til å utkjempe krig om det skulle bli nödvändig.84

1.2.4 Sammanfattning av militära uppfattningar vid HRL93
De totalt fem aspekter som förs fram på den kontinentala nivån av VEM kan sägas
höra samman. Fyra berör den osäkra utvecklingen i Östeuropa inkl. f.d. Sovjetunio-
nen. De tar upp de etniska, kulturella och nationella motsättningarna inom främst f.d.
Jugoslavien och f.d. Sovjetunionen, Rysslands labila ekonomiska och politiska situa-
tion kopplat till den sociala oron samt ryska ambitioner gentemot Baltikum, Vitryss-
land och Ukraina. Alla dessa presumtiva hot kan komma att drabba Norge när den
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femte aspekten, den säkerhetspolitiska marginaliseringen gått så långt att de förstärk-
ningar Norge är beroende av inte längre finns att tillgå alternativt saknar förutsätt-
ningar att hinna fram i tid.

På den regionala nivån förs främst två aspekter fram; terrorism och Ryssland. Det
sistnämnda är det som bedöms farligast. Häri ligger såväl en konventionell som en
nukleär aspekt. Till den konventionella hör den ökade kvantitativa och kvalitativa
nivån hos de ryska styrkorna inom Leningrads militärområde. Dessa granskas nog-
grant försvarsgrensvis och kopplat till CFE-avtalet. Till den nukleära aspekten hör
den relativt sett ökade betydelsen för de vapen som är placerade på ubåtar tillhö-
rande Norra marinen. Den enda globala aspekt som överhuvudtaget omnämns är ett
genrellt konstaterande att en nukleär andraslagsförmåga kräver betydande konven-
tionell kapacitet till beskydd.

Ovanstående beskriver i huvudsak endast den substantiella spridningen. När även
frekvens beaktas framträder en bild som tydligt visar att de allra flesta uttalande är
traditionella. Den militära kapaciteten på den regionala nivån är det hot som omtalas
flitigast.

Figur 7.4: Sammanställning över de militära uttalandena avseende VEM som hotar Norge mili-
tärt. (N=120)

Avseende VAD prioriteras Nordnorge och den militära infrastruktur som byggts
upp där. Dessutom nämns Mittnorge och dess betydelse dels för att kunna ta emot
allierade för-stärkningar, dels för att kunna transportera styrkor mm mellan Syd- och
Nordnorge, samt Östlandets viktiga infrastruktur och institutioner. Samtliga aspekter
av VAD kan sägas vara relaterade till försvarsförmågan varvid den främsta aspekten
är den som berör infrastrukturen.

Figur 7.5: Sammanställning över de militära uttalandena avseende VAD Norges försvarsmakt
skall skydda. (N=33)

Avseende HUR betonas landets defensiva och icke-offensiva inriktning av försvaret.
Den defensiva strategin sägs bygga bl.a. på att möta en angripare vid gränsen samt ett
framflyttat luftförsvar. Försvaret inriktas mot att försvara eget territorium, men det
har tillkommit en möjlig öppning.

 MILITÄR  POLITISK VILJA  

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 47 11 1 4 

KONTINENTAL 9 34 4 9 

GLOBAL 1 0 0 0 
 
 

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

0 5 2 16 10 
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 ”Vår militäre innsats har hittil värt konsentrert om å forsvare vårt eget territorium
(…)”. Om denna av mig gjorda understrykning innebär en förskjutning från en semi-
defensiv mot en semi-offensiv strategi är dock inte möjligt att avgöra. Det går även
att hitta spår av en defensiv strategi: alternativet med att ta upp striderna i Tröndelag
istället för Troms är ett sådant.

Figur 7.6: Sammanställning över de militära uttalandena avseende HUR försvarsmaktens krigs-
uppgifter bör lösas. (N=16)

Den militära ledningen tycks ha svårt att fullt ut ta ställning för kvalitet i det tekniska
vägvalet. I det operativa vägvalet finns kopplingar till såväl utnötning som manöver. Även
i detta vägval tycks den militära ledningen ha svårt att ta ställning.

1.3 Jämförelse mellan den politiska och den militära ledningens synsätt
1.3.1 VEM hotar Norge militärt?
Den politiska ledningen presenterade en bred hotinventering som även berörde samtliga
aspekter på den globala nivån.

Figur 7.7: Relativ fördelning av de 892 politiska uttalandena avseende VEM som hotar Norge
militärt

Den militära ledningen presenterade endast en åsikt som kan bokföras på den globala
nivån. På den kontinentala nivån angavs dock exempel på den politiska viljans samtliga
rötter. Samtliga dessa har kopplingar till Ryssland. På den regionala nivån presenterades
en ingående studie av den ryska militära kapaciteten. Dessutom angavs främst terrorism.

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0 0 13 3  
 
 

 MILITÄR  POLITISK VILJA  

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 18% 3% 2% 1% 

KONTINENTAL 7% 31% 5% 14% 

GLOBAL 7% 4% 3% 5% 
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Figur 7.8: Relativ fördelning av de 120 militära uttalandena avseende VEM som hotar Norge
militärt

Andelen traditionella uttalanden var 84% för den militära ledningen mot endast 59%
för den politiska. Dessa siffror bekräftar intrycket att medan den politiska ledningen
anammat ett vidgat hotbilds- och säkerhetstänkande, så är den militära ledningen
strikt professionell i sin betraktelse.

1.3.2 VAD skall Norges försvarsmakt skydda mot militära hot?
Den politiska ledningen understryker betydelsen av att skydda befolkningen. Vidare
är den ensam om att betona Vest- och Sörlandets betydelse. Det senare kan kopplas
till de olje- och gasinstallationer som finns i dessa områden.

Figur 7.9: Relativ fördelning av de 100 politiska uttalandena avseende VAD Norges försvarsmakt
skall skydda

Genomgående för såväl den politiska som den militära ledningen ett resonemang
som ger en bild att hela landet prioriteras. Bägge säger dock att det är Nordnorge
som är högst prioriterat. Gemensamt för de bägge ledningarnas resonemang är att
det vid behandlingen av de olika landsdelarna är aspekter på infrastrukturen som lyfts
fram.

Figur 7.10: Relativ fördelning av de 33 militära uttalandena avseende VAD Norges försvarsmakt
skall skydda (OBS! Vid avrundning ”försvann” en procentenhet.)

Av ovanstående figurer framgår att medan ungefär hälften av de militära uttalandena
berör idén (suveräniteten) så berör motsvarande andel politiska uttalanden kraftcentrum.
Andelen abstrakta uttalanden var 50% för politikerna mot 78% för militärerna.

 MILITÄR  POLITISK VILJA  

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 39% 9% 1% 3% 

KONTINENTAL 8% 28% 3% 8% 

GLOBAL 1% 0% 0% 0% 
 
 

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

5% 42% 3% 23% 27% 
 
 

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

0% 15% 6% 48% 30% 
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1.3.3 HUR bör Norges försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
Den politiska ledningen förordar konsekvent en semi-defensiv strategi. Denna går ut
på att genom ett framskjutet försvar på norskt territorium (Troms-Ofoten), säker-
ställa att de allierade, främst de amerikanska, förstärkningar som behövs i ett längre
perspektiv hinner anlända. Endast Socialistisk Venstreparti vill övergå till ett mer de-
fensivt territorialförsvar.

Figur 7.11: Relativ fördelning av de 34 politiska uttalandena avseende HUR försvarsmaktens
krigsuppgifter bör lösas

Även den militära ledningen föredrar den semi-defensiva strategin. Möjligen finns
spår av såväl funderingar på att inte begränsa insatserna till norskt territorium som till
en defensivare gruppering i Tröndelag, men det är ytterst svårt att på detta stadium
dra några slutsatser av dessa spår.

Figur 7.12: Relativ fördelning av de 16 militära uttalandena avseende HUR försvarsmaktens
krigsuppgifter bör lösas

De bägge ledningarna synes vara ense i synen på val av strategi. Bägge ledningarna
förordar uteslutande en defensiv variant. Det som skiljer är att militärerna i större
omfattning förordar en rent defensiv strategi istället för en semi-defensiv. De bägge
ledningarna synes desutom ha lika svårt att fullt ut ta ställning för kvalitet i det tekniska
vägvalet. I det taktiska vägvalet är det endast den politiska ledningen som antyder ett
ställningstagande till förmån för deltagande i fredsskapande insatser. Avseende det
operativa vägvalet finns spår hos båda ledningarna som antyder ett förordande av
utnötning i Troms. Hos den militära ledningen antyds dock även förordande för ett
mer manöverorienterat operationskoncept.

1.4 Sammanfattning och slutsatser avseende HRL93
Trots att den politiska ledningen gör en omfattande säkerhetspolitisk hotinventering
och den militära ledningen enbart en försvarspolitisk inventering koncentrerad till den
regionala militära kapaciteten och den kontinentala politiska viljan är de båda ledning-
arna ense i synen på HUR.

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0% 0% 97% 3%  
 
 

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0% 0% 81% 19%  
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Trots att den politiska ledningen anser att det är kraftcentrum som skall försvaras
och den militära ledningen istället fokuserar på idén, når de bägge ledningarna fram
till liknade resultat vad avser HUR landet skall försvaras, d.v.s. med en semi-defensiv
strategi.

De skillnader som framkommit avseende VEM och VAD torde hänga samman
med att den politiska ledningen varit betydligt snabbare att skaka av sig det traditio-
nella tänkandet från det kalla kriget än den militära ledningen. Detta framkommer
dels av den politiska ledningens breda hotbildsinventering som berörde samtliga as-
pekter och nivår, dels politikernas betoning av kraftcentrum. Ett vidgat säkerhets-
tänkande exemplifierat med konkreta, pågående ”hot” synes hänga samman med ett
konkret synsätt på de värden som skall försvaras; kraftcentrum.

Den militära ledningen synes vara låst i ett traditionellt tänkande där hotet kom-
mer från Öst och där regional militär kapacitet och kontinental politisk vilja går hand
i hand. Ett vidhållande av tidigare konkreta men nu mer diffusa hot synes således
hänga samman med en fokusering på den abstrakta idén.

Olika syn på VEM och VAD till trots; Det framkommer endast nyansskillnader
mellan de bägge ledningarnas synsätt vad gäller HUR. De är så gott som totalt eniga
i synen på hotet från de ryska styrkorna på Kola och att prioritera Nordnorge samt
att tillämpa en semi-defensiv strategi. De synes även vara eniga i avvägningen mellan
kvantitet och kvalitet i det tekniska vägvalet där de kvantitativa reduceringarna inte
innebär en övergång till ett hög-teknologiskt försvar. I huvudsak synes de även vara
eniga i förordandet av utnötning i Troms i det operativa vägvalet. Möjligen finns ett
embryo till en framtida skiljaktighet i de militära uttalanden som tycks vara inne på ett
mer manöverorienterat operationskoncept. Avssende det återstående vägvalet finns
egentligen inget att ta på. Endast den politiska ledningen tar upp något som kan likans
vid ett taktiskt vägval och då kopplat till deltagande i fredsskapande insatser. Detta
vägval tycks emellertid vara så pass betydelsefullt att det inverkar på det tekniska
vägvalet så till vida att den kvantitativa minskningen bekostar det taktiska vägvalet.

2. 1998-års Hovedretningslinjer (HRL98)
2.1 Politiska uppfattningar
2.1.1 VEM hotar Norge militärt?
I meldingen som presenterade hovedretningslinjer för försvarets verksamhet och ut-
veckling i tiden 1999-2002 presenteras redan inledningsvis en värdering av Norges
strategiska situation. Härvid konstateras att situationen som rådde under det kalla
kriget har ändrats politiskt såväl som militärt. Politiskt sägs förhållandet till Ryssland
nu präglas av kontakter och samarbete.

Den politiska situationen sägs dock vara osäker och oförutsägbar. Militärt är det
som förr:
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Russland har imidlertid beholdt sin konsentrasjon av strategiske og taktiske kjernefysiske
styrker på Kola. Det er også betydelige konvensjonelle styrker i dette område.85

Såväl de konventionella som de kärnfysiska styrkorna analyseras utförligare längre
fram liksom den politiska, sociala och ekonomiska situationen. Avseende de militära
aspekterna konstateras att de sjöbaserade kärnvapnen fått större betydelse för den
ryska militära planeringen och att dessa vapen i allt större utsträckning koncentreras till
Nordflottan. Denna flotta anses dock inte längre kunna avskära försörjningslinjerna
över Atlanten, men bedöms likväl kunna utgöra ett allvarligt hot mot maritim
verksamhet i nordområdet. Likaledes bedöms inte ett stort konventionellt angrepp
djupt in i Europa vara möjligt. Ryssland anses dock förfoga över tillräcklig militär
kapacitet för att kunna genomföra regionala angrepp mot t.ex. Norge utan att för
den skull ha territoriell kontroll som mål. I sammanhanget nämns dock vikten av att
lösa den territoriella dispyten i Barents hav. Avseende de övriga aspekterna så poängteras
den labila ekonomiska situationen och de ökade sociala klyftorna i samhället. Politiskt
anses demokratin ännu inte vara säkrad. En mer auktoritär regim anses kunna försöka
hävda Rysslands roll som stormakt och härvid ge militär återuppbyggande hög
prioritet. Även en ökad spänning mellan centrum och periferi internt inom landet
anses kunna få negativa utrikespolitiska konsekvenser. Dessa spänningar antas kunna
bero på bl.a. krav på ökad regional autonomi samt etniska, religiösa, kulturella och
ekonomiska motsättningar. Inte minst de stora ryska minoriteterna utanför Ryssland
anses ha en destabiliserande potential.

Särskilt förhållandena mellan de f.d. sovjetrepublikerna anses påverka norsk sä-
kerhet, varvid Rysslands relationer till Baltikum betonas.86  Samtidigt sägs Norges
allierade ha minskat sitt intresse för nordområdet eftersom försvaret av Norge inte
längre är lika avgörande för försvaret av Västeuropa. Skulle det ske ändringar av den
ryska politiken och därmed ånyo uppstå motsättningar mellan Ryssland och Väst,
anses detta dock medföra konsekvenser, inte bara för Norge utan för hela Nordeu-
ropa:

Norges strategiske situasjon vil (…) fortsatt väre helt avhengig av forholdet mellom
Russland og de vestlige land.87

Trots att konfliktpotentialen i Europa således anses vara fundamentalt förändrad och
den säkerhetspolitiska situationen därmed förbättrad, anses inte faran för väpnade
konflikter vara försvunnen. Krigen på Balkan och en rad opreciserade väpnade
konflikter i Europas närområde tas som intäkt för att fred inte kan garanteras så länge
risken finns att väpnade konflikter sprider sig. Det som bedöms som det största hotet
mot fred och stabilitet i dagens Europa anses härröra från inrikespolitiska förhållanden.88

Förutom dessa två huvudaspekter presenteras en rad tänkbara hot som på ett eller
annat sätt bedöms kunna påverka Norges säkerhet. Exporten av norsk olja och gas
anses t.ex. vara av sådan betydelse för mottagarländerna att detta bör ses i ett större
säkerhetssammanhang. Vidare nämns spridningen av massförstörelsevapen, terrorism,
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överutnyttjande av och konkurrens om resurser, organiserad kriminalitet, den vapen-
tekniska utvecklingen, flyktingströmmar och miljökatastrofer. I framtiden utesluts inte
mellanstatliga konflikter avseende fiskresurserna och kontinentalsockeln vid Svalbard.89

De konflikthärdar som antyddes ovan preciseras längre fram till att omfatta den
inrikespolitiska utvecklingen i Algeriet och Libyen samt den eventuella tillgången av
kemiska och biologiska vapen i Irak, Iran, Syrien och Libyen. Extrema antivästliga
hållningar tillsammans med religiös fundamentalism och antidemokratiska regimer i
dessa stater anses kunna vara destabiliserande för hela regionen. Detta anses vara det
kanske allvarligaste hotet, inte för Norge som enskild stat, men väl mot NATO.

Dock betonas att Norge i egenskap av olje- och gasleverantör kan få en särställ-
ning vid konflikter i regioner med betydande fyndigheter som NATO dras in i. Kopplat
till detta sägs det vara osäkert om NATO:s medlemmar på sikt kommer att ha sam-
manfallande intressen vad avser bl.a. planläggning och genomförande av nya
uppgifter. Synen på Ryssland, som tidigare varit enande, anses mycket väl kunna bli
differentierad inom organisationen varvid Norge kan komma att bli en av få som
fortfarande lägger vikt på såväl den nordliga dimensionen som det kollektiva försva-
ret. Inget land som förväntar sig få solidariska bidrag från andra för nationella syn-
punkter och intressen sägs kunna avstå från att bidra till lösningar av problem som
andra medlemmar står inför. Italien, Frankrike, Spanien, Portugal och Grekland anses
t.ex. vara särskilt bekymrade av utvecklingen i Nordafrika och Mellersta östern.90

En annan aspekt på bidragsgivande till internationella operationer är den s.k. asym-
metriska hotbilden. Denna går ut på att Norge i egenskap av deltagare i en freds-
bevarande operation är militärt överlägsen de lokala aktörerna. Dessa kan då komma
att försöka kompensera detta genom terroraktioner mot det norska hemlandet.91

Förutom dessa potentiella konfliktområden behandlas situationen i Asien. Flera
stater sägs här vara präglade av en stark ekonomisk tillväxt kombinerat med stora
befolkningsökningar, olösta gränstvister och knappa naturtillgångar. Kina, Indien och
Pakistan framträder som kärnvapenmakter av vilka särskilt Kina anses vara på väg att
bli en global ekonomisk maktfaktor med därtill hörande ambitioner. Konflikten på
den koreanska halvön är vidare inte löst. Eventuella militära konflikter i Asien anses
snabbt kunna påverka säkerhetssituationen även för Europa och Norge, särskilt om
USA och Ryssland involveras.92

Slutligen nämns även oro för utvecklingen mellan USA och dess västeuropeiska
allierade. Redan nu konstateras att den amerikanska satsningen på forskning och ut-
veckling inom vapenteknologi vida överstiger den europeiska. Detta anses kunna få
såväl politiska som operativa konsekvenser för samarbetet inom alliansen. USA:s
engagemang för Europas säkerhet måste även ses i ett större sammanhang där bl.a.
ovanstående beskrivningar av potentiella konfliktområden spelar in.
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I en situation med flera regionala konflikter samtidigt, där varje enskild konflikt på
olika sätt hotar USA:s intressen, måste amerikanerna lösa detta med betydligt mindre
resurser än förr. Redan nu sägs dessutom debatten pågå i USA om att låta européerna
ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Norge anses således vara beroende av såväl
sina amerikanska som sina europeiska allierades intressen.93

I forsvarskomiteens innstilling till meldingen framgår att den i stort är enig med reger-
ingen i synen på VEM. Det som trots allt tas upp understryker det regeringen nämnt
i meldingen. Sålunda poängterar komiteen att norsk säkerhetspolitik måste ta sin ut-
gångspunkt i utvecklingen i Ryssland, men att hänsyn även måste tas till regionala och
lokala konflikter, spridningen av massförstörelsevapen, terrorism, energikällorna på
kontinentalsockeln samt den tekniska utvecklingen.94

Redan i inledningen av regeringens budgetproposition avseende budgeten för 1999
framkommer ett antal oroshärdar. Dels sägs de spärrar som tidigare hindrade min-
dre väpnade konflikter att blossa upp i Europa ha försvunnit i och med det kalla
krigets slut, dels sägs NATO därmed stå inför en rad nya uppgifter samtidigt som
organisationens förhållande till Ryssland är av fortsatt stor betydelse. De största ford-
ringarna sägs dock härröra främst från Ryssland, men även från Balkan. Rysslands
ekonomiska och sociala situation tillsammans med avsaknaden av politisk kontinuitet
påstås kunna få allvarliga säkerhetspolitiska konsekvenser. Trots alla problem anses
det ryska försvaret ha lyckats genomföra en rad reformer under 1998.95  Den militära
utvecklingen i Ryssland är det enskilda område som ges störst utrymme under rubri-
ken ”Sikkerhetspolitiske rammbetingelser”. Här konstateras:

Det militäre kjernfysiske og konvensjonelle kapasitet i våre närområder utgjör fortsatt det
sentrale premiss i norsk forsvarsplanlegging.96

Ett annat område som tas upp berör Östersjöregionen och då främst förhållandet
mellan Ryssland och de tre baltiska staterna. Relationerna anses vara ansträngda främst
p.g.a. säkerhets- och försvarspolitiska orsaker. Norge sägs ha en viktig roll i nor-
maliseringsprocessen.97

I forsvarskomiteens instilling till statsbudsjettet (Budsjett-innst. S. nr. 7) poängteras redan
inledningsvis att beskrivningen av den säkerhetspolitiska situationen från langtids-
meldingen i huvudsak ligger fast. Vissa problemområden lyfts ändock fram. Dessa är
situationen på Balkan, och då främst i Kosovo men även i Makedonien, respektive
situationen i Ryssland. Till det senare problemet understryks behovet av goda rela-
tioner mellan såväl NATO och Ryssland som mellan Ryssland och de baltiska staterna.
Även Rysslands inre politiska och ekonomiska situation behandlas. Militärt poängteras
Nordflottans ökade betydelse som plattform vad avser de strategiska kärnvapnen,
men även den ökade flexibiliteten och mobiliteten hos markstridskrafterna inom
Leningrads militärområde liksom luftstridskrafternas ökade stridspotential betonas.
Styrkorna i militärområdet kopplas även samman med CFE-avtalet.98
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2.1.2 VAD skall Norges försvarsmakt skydda mot militära hot?
I meldingen som behandlar inriktningen av försvaret i tiden 1999–2002 framkommer
på flera olika ställen kopplingar till VAD som skall försvaras. Generellt nämns att krig
i regel har störst destruktiv inverkan på territorium och befolkning. Preciserat nämns
dock installationer för petroleumverksamheten, kraftförsörjning, telekommunikatio-
ner, resursförvaltningen till havs, informationssystem samt koncentrationer av män-
niskor och resurser. Prioriterat är dock:

Tre samfunnsområder synes särlig viktige for å opretthollde samfunnets funksjonsdyk-
tighet: kraftforsyning, ledelse/informasjon og telekommunikasjon; viktige tiltak innenfor
disse områdene bör prioriteres foran en satsing på omfattende beredskapslager, tilfluktsrom
og krigsutflytting.99

Trots att forsvarskomiteen anser att försvaret skall uppfylla det behov Norge har som
stat att skydda sin territoriella suveränitet, konkretiseras detta i en liknande prioritering:

Den oppgave det er å sikre samfunnets grunnleggende infrastruktur i krise og krig vil
også i framtiden måtte väre en prioritert oppgave for forsvaret.100

I såväl regeringens budsjettproposition för 1999 som forsvarskomiteens instilling till denna
framkommer vikten av att Forsvaret kan hävda suveräniteten över de resurser som
finns i havsområdena och på havsbotten.101

2.1.3 HUR bör Norges försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
Som sig kanske bör innehåller meldingen om forsvarets hovedretningslinjer relativt väl-
preciserade inriktningar. Här framgår bl.a. att det norska försvaret sedan 1995 tilläm-
par ett manöverorienterat operationsmönster, manöverkrigföring, och att detta kon-
cept lägger tyngd-punkten på att angripa motståndarens kritiska punkter. De kritiska
punkterna anses variera från aktör till aktör och kan bestå av bl.a. ledningsapparat,
infrastruktur och försörjningslinjer. Detta angreppssätt innebär att motståndarens strids-
krafter kan lämnas mer eller mindre intakta, det väsentliga är att försätta honom i en
sådan situation att han väljer att ge upp striden. Den politiska ledningen synes således
ha gjort ett operativt vägval till förmån för manöver. Trots att försvaret sägs följa dessa
principer poängteras:

Likevel er det viktig å beholde tilstrekkelig evne til å möte en motstanders hovedstyrke
med egne kampavdelninger for å kunne utnytte fordelaktig lende eller farvann i vår
spesielle geografi. Vårt operasjonskonsept legger derfor vekt på en balansert evne til å
gjennomföre operasjoner av ulik karakter.102

I anslutning till presentationen av det norska försvarskonceptet framkommer dock:

Et balansert norsk forsvar gjör det mulig å bäre hovedtyngden av forsvarsinnsatsen i den
innledende fasen av en krig og gjör samvirke med og ledelse av allierte forsterkninger på
norsk territorium mer troverdig.103
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Det enda realistiska alternativet vid utformandet av det norska försvaret sägs där-
för bestå i att skapa ett balanserat försvar med förmåga att möta ett större militärt
angrepp i en landsdel samt förmåga att möta begränsade angrepp i hela landet. För
att avvärja och i värsta fall möta ett större militärt angrepp på norskt territorium anses
dock inte de nationella resurserna räcka till. Politiskt och militärt stöd från de allierade
anses vara nödvändigt. Vidare anses det nya operationskonceptet kräva kvalitet på
krigsförbanden. Det är dock inte frågan om att övergå till ett högteknologiskt för-
svar, utan att försöka hitta bästa möjliga förhållande mellan kvalitet och kvantitet.
Den politiska ledningen synes således ha svårt att ta ställning för alternativen i det
tekniska vägvalet. 104

När försvarskonceptet bryts ned till respektive försvarsgren framgår att Hären
inriktas mot ett tidsavgränsat invasionsförsvar i en landsdel, mot att möta begränsade
angrepp i hela landet samt mot att säkerställa mottagandet av allierade förstärkningar.
Sjöförsvaret inriktas mot att säkerställa sjötransporterade försörjnings- och fört-
stärkningstransporter från en landsdel till en annan samt mot att skydda norskt terri-
torium mot sjölandstigna styrkor. Högsta prioritet ges till områdesluftförsvaret. Här-
vid framkommer att förbättrad ”luft-til-luft” kapacitet avses införskaffas liksom ”luft-
til-bakke”.105

I forsvarskomiteens innstilling tillkommer inget nytt. Det går dock att finna skillna-
der mellan vissa uttalanden i innstillingen så till vida att man dels talar om ”Forsvarets
oppgaver på eget territorium” respektive ”Forsvarets evne til å löse sine oppgaver på
norsk territorium,” dels ”evnen til å forsvare norsk territorium.” Frågan i det första
fallet är om försvaret har några uppgifter utanför det egna territoriet, medan frågan i
det andra fallet är om detta löses genom nyttjande av annat än eget territorium. Sva-
ren framgår inte av innstillingen.106

Samma dag forsvarskomiteen respektive Stortinget behandlade hovedretnings-
linjerna, d.v.s. 12/6 resp 18/6, behandlade de även propositionen som tog upp delar
av de organisatoriska konsekvenser som regeringen ansåg följa hovedretningslinjerna.
Det enda av intresse i såväl propositionen som innstillingen och stortingsdebatten berör
övergången till manöverkrig-föring som operationskoncept. Även här framgår att
detta koncept går ut på att genom snabba och överraskande manövrer attackera
motståndarens kritiska punkter. För luftstridskrafterna förverkligas detta genom att
de nya stridsflygplan som avses införskaffas skall ha bättre spaningskapacitet än da-
gens, samt modernare vapen som ger multirollkapacitet. Sålededes tycks den poli-
tiska ledningen vilja lägga handling bakom orden i sitt operativa vägval.107

I propositionen som behandlar organisationsförändringar i sjöförsvaret framkom-
mer att även de marina stridskrafterna anammat det nya operativa konceptet inom
försvaret och således övergått till ett ”manöverorientert operasjonskonsept”.108

Motsvarande framkommer om luftstridskrafterna i en annan proposition.109 Det ope-
rativa vägvalet till förmån för manöver tycks alltså få ett brett genomslag och inklude-
rar samtliga försvarsgrenar.
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I regeringens budgetproposition för 1999 framkommer:

Evne til militärt samvirke med allierte styrker på norsk territorium utgjör en integrert del
av vår evne til å håndtere kriser og militäre angrep.110

I debatten i Stortinget kring Forsvarskomiteens innstilling avseende försvarsbudgeten
för 1999 var huvudämnet underskottet på cirka en miljard kronor i förhållande till
Hovedretningslinjerna. Trots obalansen mellan uppgifter och resurser påstods den
säkerhetspolitiska bedömningen ligga fast liksom uppgiften att kunna upprätthålla ett
tidsbegränsat försvar i en landsdel åt gången.111

2.1.4 Sammanfattning av politiska uppfattningar vid HRL98
Avseende VEM så går det på den globala nivån att finna exempel på den politiska
viljans samtliga rötter. Sålunda nämns t.ex. stormaktsrivalitet varvid relationerna mel-
lan Ryssland, USA och Kina anses särskilt viktiga. Dessutom omnämns bl.a. hotet
från terrorism, brott mot mänskliga rättigheter, organiserad kriminalitet, flyktingström-
mar, stor arbetslöshet, etniska konflikter, stora befolkningsökningar samt social oro.
Vidare nämns dels det ekonomiska systemet i sig, dels det som betecknas som orätt-
färdig fördelning av gemensamma resurser. Det som kan redovisas under militär
kapacitet är dels den vapentekniska utvecklingen, dels riskerna för spridning av
massförstörelsevapen.  Vad avser faran med spridning av biologiska resp kemiska
vapen pekas Irak, Iran, Syrien och Libyen ut som tänkbara oroshärdar, medan Kina,
Indien och Pakistan pekas ut som dito avseende kärnvapen.

Även på den kontinentala nivån återfinns samtliga rötter till politisk vilja. Sålunda
återges t.ex. instabil inrikespolitisk utveckling inom de nya demokratiska staterna i
Central- och Östeuropa. Detta späds på med olösta territoriella tvister mellan olika
stater. Även i Europa varnas för lokala väpnade konflikter. Dessutom omnämns den
sociala utvecklingen i Östeuropa och då särskilt i Ryssland. Även i fallet med de eko-
nomiska rötterna sker fokuseringen till situationen i Östeuropa och särskilt Ryssland.
Här kan dock även redovisas Västeuropas beroende av norsk olja och gas, något
som kan komma att användas vid t.ex. en asymmetrisk konflikt även om Norge inte
är direkt inblandat. Avseende militär kapacitet betonas särskilt farhågor om bristande
kontroll avseende de f.d. sovjetiska kärnvapnen. Det betonas att Ryssland fortfarande
är åtminstone en militär stormakt.

Regionalt är det främst olika aspekter av den ryska militära kapaciteten som lyfts
fram. Såväl de konventionella styrkorna inom Leningrads militärområde som de stra-
tegiska kärnvapenstyrkorna är upphov till bekymmer. CFE-avtalets flankbestämmelser
stillar inte de norska politikernas oro, snarare tvärtom eftersom även det konflikt-
fyllda Kaukasus ingår i samma flankområde som Leningrad. Politiska rötter återfinns
i de ouppklarade gräns-dragningarna i Barents hav. Även de norska olje- och gas-
installationerna anses kunna ge upphov till hot. Dessa går att betrakta som såväl eko-
nomiska som samhälleliga, d.v.s. i deras roll som presumtiva mål för terrorister. An-
dra ekonomiska rötter är kampen om resurserna på kontinentalsockeln och i havet.
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Preciserat rör sig detta om olja, gas och fisk.  Mer konkreta samhälleliga rötter utgörs
av den sociala oron i nordvästra Ryssland. Denna oro bottnar bl.a. i arbetslöshet och
misär bland officerskåren.

Figur 7.13: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende VEM som hotar Norge
militärt. (N=255)

Avseende VAD framförs betydelsen av infrastrukturen som havets resurser, främst
petroleuminstallationerna, och förbindelserna mellan Syd- och Nordnorge. Möjlig-
heterna att ta emot allierade förstärkningar nämns i detta sammanhang.

Den prioritering som kommer till uttryck avseende infrastrukturen berör områ-
dena kraftresurser, ledning/information samt telekommunikationer.  Förutom infra-
struktur nämns suveräniteten flitigt. En viss tendens till betoning av bl.a. mänskliga
rättigheter återfinns även inom denna kategori.

Figur 7.14: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende VAD Norges försvarsmakt
skall skydda. (N=70)

När det gäller HUR har en övergång till ett mer offensivt tänkande skett på taktisk
och operativ nivå i och med införandet av ett manöverorienterat operationskoncept
i det operativa vägvalet. Det är dock mest frågan om läpparnas bekännelse och mindre
konkreta åtgärder för att lägga handling bakom orden. I det tekniska vägvalet görs inga
egentliga omfördelningar mellan kvantitet och kvalitet. Den politiska ledningen synes
här ha betydligt svårare att entydigt ta ställning för kvalitet. På den strategiska nivån
kvarstår inriktningen av ett tidsbegränsat invasionsförsvar på norskt territorium i syfte
att möjliggöra mottagande av allierade förstärkningar. Den semi-defensiva strategin
ligger m.a.o. fast.

 MILITÄR  POLITISK VILJA  

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga 
rötter 

REGIONAL 27 2 1 6 

KONTINENTAL 25 76 15 20 

GLOBAL 38 14 11 20 

 
 

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

2 29 0 26 13 
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Figur 7.15: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende HUR försvarsmaktens krigs-
uppgifter bör lösas. (N=10)

2.2 Militära uppfattningar
2.2.1 VEM hotar Norge militärt?
I 1996-års Forsvarsstudie (FS96) antas att etniska, religiösa och ekonomiska konflikter
även i framtiden kommer att prägla den internationella miljön i Europa. Bruket av
militära medel antas härvid utgöra ett viktigt medel för att lösa kriser och konflikter.
Det främsta hotet anses dock allt jämnt komma från Öst:

Sannsynligheten for et väpnet angrep på Norge er blitt mindre etter det kalde krigets
opphör. Stor usikkerhet i Norges näre sikkerhetspolitiske intresseområder preger imidlertid
utviklingen i et lengre perspektiv. Betydelige risiko – knyttet til utviklingen rundt oss –
setter krav til årvåkenhet. Nordområdenes ökte militärstrategiske betydning for Ryssland
vil ha stor betydning for norsk sikkerhet i lang tid.112

Till detta kopplas dels farhågor till att NATO:s ökade intresse för Centraleuropa kan
komma att ske på bekostnad av intresset för Norge och norsk säkerhet (även om
man samtidigt säger att så inte nödvändigtvis behöver bli fallet), dels  farhågor kring
den generellt sett osäkra och instabila säkerhetspolitiska utvecklingen.113  Till det som
betecknas som relativt nära förestående utfordringar hör ”trussel” som involverar
olje- och gasinstallationerna.114

I 1997-års årsöversikt framgår bl.a. att:

Vår situasjon er, at vi fortsatt er nabo til en stormakt med et stort militärt potensial
plassert tett opp til den norske grensen.115

Detta utvecklas sedan under sex sidor varvid dels rysk utrikespolitik, dels samtliga
försvarsgrenars konventionella samt raketstyrkornas strategiska kapacitet analyseras.
Härvid konstateras bl.a. att CFE- och START-avtalen bidragit till att förskjuta Europas
militära tyngdpunkt norrut. Bruket av militära maktmedel i politiskt utpressningssyfte
utesluts inte. Rysslands politiska och ekonomiska situation betecknas som instabil.
Försök till reformer inom såväl det militära som det sociala området sägs ha genomförts.
Den sociala situationen med bl.a. utbredd kriminalitet anses dock utgöra allvarliga
problem för det ryska samhället. På det internationella planet bedöms den ryska
politiken gå ut på att försvaga den transatlantiska förbindelsen mellan Nordamerika
och Västeuropa. Detta har skett bl.a. genom närmare kontakter med främst Tyskland
och Frankrike, samtidigt som man säkerställt goda kontakter österut med främst
Kina, Japan och ASEAN. Samarbetet inom OSS sägs präglas av motsättningar mellan
Ryssland och de flesta övriga medlemmar. 116
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I vedlegget till 1998-års Hovedretningslinjer betonar Forsvarssjefen ånyo den osäker-
het som präglar den internationella miljön. En rad militärstrategiska utfordringar sägs
för en lång tid framöver gå att finna i nordområdet, varvid särskilt Baltikum pekas ut.
Även det ökande beroendet av NATO inom en rad funktioner och sektorer beto-
nas.117

Även i 1998-års årsöversikt sker en detaljerad analys av ”Utviklingen i Nordområd-
ene”. Ånyo framhålls den turbulenta politiska och ekonomiska situationen i Ryssland.
Varubyte som vanligaste transaktionsform och utbredd korruption bedöms bidra till
den ekonomiska stagnationen. Med stor oro återges bedömningar om den socio-
ekonomiska situationen i Murmanskområdet. Inställda löneutbetalningar och
matransonering är bara några exempel på det som betecknas som prekärt. Den eko-
nomiska situationen sägs ha medfört en reducering i samtliga försvarsgrenars, inkl.
raketstyrkornas, aktiviteter. Inrikespolitiskt anses en mer nationalpatriotisk linje ha
utkristalliserat sig, något som dessutom påverkar utrikespolitiken.118

2.2.2 VAD skall Norges försvarmakt skydda mot militära hot?
Det framkommer endast sparsamt i FS96 vad som skall försvaras. I anslutning till
resonemanget kring Forsvarets fredsmässiga uppgifter understryks betydelsen av
Norges territoriella och ekonomiska intressen i kustzonerna. Härvid lyfts särskilt den
nordnorska kusten samt Svalbard-zonen med Jan Mayen fram. Samtidigt konstateras
dock:

Norge vil i planperioden väre storleverantör av gass til en rekke land i Europa. Forsvaret
må forberede tiltak for sikring av installasjoner under fred, i krise og krig.119

I ett annat sammanhang nämns dock att Nordnorges utsatta position fortfarande är
styrande för den norska styrkesammansättningen.120

Detta framgår även i 1997-års årsöversikt varvid prioriteringen ges en tydlig kopp-
ling till den ryska militära kapaciteten på Kola. I årsöversikten är det annars sparsamt
med preciseringar av VAD. Sjöförsvaret är dock på det klara med att det är från det
havsområde Norge hävdar suveränitet över som landets välstånd går att finna.121

Generalinspektören för sjöförsvaret återkommer till detta resonemang i 1998-års
årsöversikt. Resurserna i havet sägs t.ex. stå för över 80% av all import och export  till
och från landet går sjövägen. Transportvägarna till havs anses utgöra en livsnerv för
befolkningen redan i en krissituation.122

I samma översikt understryker generalinspektörerna för både luftforsvaret och
heimevernet istället betydelsen av att skydda olika luftförsvarsinstallationer.123
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2.2.3 HUR bör Norges försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
I FS96 framgår avseende markstridskrafterna att:

Evne til langt utgående operasjoner – samt strid på en motstanderes dyp – skal
prioriteres.124

Huruvida detta djup även omfattar motståndarens territorium framgår dock inte.
Vad avser luftstridskrafterna framgår dock:

Kampflyene utvikler et flerrollemönster for å bidra mer effektivt til det manöverorienterte
konseptet. Flerrollemönstret vil gjöre flyene i stand til å yte större innsats i flere varierte
konfliktsenarier, både nasjonalt og internasjonalt.125

 Huvuduppgiften sägs fortfarande vara luftförsvar (”defensive anti-luftoperasjoner”)
och endast en begränsad rekognoseringskapacitet påstås införas. Det framgår inte
direkt om detta mönster med flera roller (jakt-, attack- respektive spaning) i ett och
samma stridsflygplan innebär ett mer offensivt uppträdande även med
luftstridskrafterna. Attackrollen nämns inte något utförligare annat än att betydelsen
av att ha offensiv kapacitet understryks, liksom att det för trovärdighetens skull anses
att det torde krävas ett minimum av stridsflygplan som inriktas mot rollerna ”luft-til-
luft” resp ”luft-til-bakke”. I det operativa vägvalet synes således den militära ledningen
helhjärtat förespråka manöver. 126

Vidare sägs det vara betydelsefullt att kunna föra fram resurser och att ta upp
kampen var som helst i landet, samt att ha förmåga till att ta initiativet på egen sida.
Om detta initiativtagande även innebär offensiva företag utanför landet framgår inte.127

I studien framgår även våndan inför avvägningen mellan kvalitet och kvantitet.
Norges stora geografiska utsträckning sägs ställa krav på kvantitet. Avseende kvalita-
tiv upprustning sägs:

Store deler av vår fremtidige struktur kan löse sine oppgaver med materiell og utrustning
som ikke nödvendig er siste og beste utgave.128

Den militära ledningen synes således ha svårt att entydigt ta ställning till förmån för
kvalitet i det tekniska vägvalet.

I forsvarssjefens, general Arne Sollis, tal vid Oslo Militäre Samfund hösten 1997 framgår
dels att forsvarssjefen årligen värderar målsättningen med invasionsförsvar i en lands-
del, dels att han anser att om det inte sker en årlig ökning med 1,5% i budgeten så
måste denna ambition omvärderas år 2006. Vidare framgår att forsvarssjefen med
denna omprövning avser såväl ändrade uppdrag som lägre ambitionsnivå.129

I 1997-års årsöversikt framgår att det inom den norska Hären:

(P)ågår et omfattende arbeid med innföring av nye taktiske doktriner for Hären. Siden
störrelsen på Hären går ned, samtidig som kvaliteten skal forbedres, må det legges til
grunn helt nye operasjonskonsepter for å väre i stand til å löse våre fremtidige
forsvarsoppgaver. 130
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Här framgår även att det nya konceptet förs över hela operationsdjupet samtidigt
och att det är ett både psykologiskt och praktiskt brott med traditionella försvars-
tankegångar:

Fra å väre en relativt statisk og nedgravd forsvarshär skal vi före striden offensivt og
beskyttet av vår evne til å manövrere hurtig over lengre avstander. Hensikten er å ramme
vår motstander der virkningen er störst.131

Här framgår att den militära ledningen tagit ställning för manöver i det operativa vägvalet
och att man anser att detta också innebär ett förespråkande för kvalitet i det tekniska
vägvalet. Något egentligt taktiskt vägval är det dock inte frågan om. Snarare är den
taktiska doktrin-revideringen genererad av det operativa vägvalet.

Möjligen är det spår av en lägre ambitionsnivå som går att finna när forsvarssjefen,
general Arne Solli, i sitt tal vid Oslo Militäre Samfund hösten 1998 säger sig prioritera
övningen ”Battle Griffin” högst under 1999. Övningen går bl.a. ut på att förflytta
sjätte divisionen från Nordnorge till Tröndelag. Här är det värt att påminna om det
alternativ till strategi som nämndes i FS91, d.v.s. att ta upp striden i Tröndelag istället
för i Troms.132

I 1998-års årsöversikt framgår att endast ett år efter det att generalinspektören
skrev om den nya taktiska doktrinen inom Hären tvingar den ekonomiska situationen
fram omprövningar. Samtidigt som divisionen sägs utgöra den viktigaste markstrids-
komponenten inom invasionsförsvaret, konstateras att:

Slik det ser ut nå må likevel divisjonskoseptet tas opp til nöye vurdering. Dersom midlene
ikke strekker til er det åpenbart at en justering av ambisjoner, både i volum, väpning og
utrustning tvinger seg frem.133

Längre fram framgår att även om Hären måste reduceras avseende volym och
ambitionsnivå så skall de kvalitativa aspekterna på träning, beväpning och materiel
uppnås. Kvalitet går således före kvantitet i det tekniska vägvalet. Vad som avses med
sänkt ambitionsnivå framgår dock inte. Det är svårt att hitta exempel på att det verkligen
läggs handling bakom orden att övergå till ett manöverorienterat operationskoncept.
Ovanstående antydan om ekonomiska problem torde inte underlätta situationen. 134

2.2.4 Sammanfattning av militära uppfattningar vid HRL98
Överlag har det varit svårt att få fram konkreta resultat ur det militära materialet. Det
som trots allt framträder är avseende VEM oro för etniska, religiösa och ekonomiska
konflikter inom Europa. Kontinentalt framhävs dessutom problem kopplade till lan-
dets säkerhetspolitiska lösning, d.v.s. allianstillhörigheten. Detta kommer till uttryck
dels genom farhågor över de rådande säkerhetsstrukturernas kapacitet att hantera
aktuella konflikter, dels genom osäkerhet avseende de allierades intentioner. Det se-
nare gäller såväl den transatlantiska länken som internt inom Europa. Mer konkret
framträder Ryssland som det stora hotet. Detta gäller landets instabilitet avseende
politiska, ekonomiska och samhälleliga aspekter.
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Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  
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Regionalt poängteras Rysslands militära kapacitet som anses finnas framför allt i
nordområdet. Till denna kapacitet knyts dessutom osäkerhet kring konsekvenserna
av CFE- respektive START-avtalet. Det är dock inte Norge utan Baltikum som främst
antas fånga de ryska makthavarnas intresse i nordområdet (kontinentalt – politiska
rötter).

Förutom dessa presumtiva hot nämns regionalt också ”trussel” kopplade till de
norska gas- och oljeinstallationerna.

Figur 7.16: Sammanställning över de militära uttalandena avseende VEM som hotar Norge
militärt. (N=74)

När det gäller VAD är det emellertid inte havsområdena som pekas ut flitigast. Det är
suveräniteten (idén). Avseende havsområdena är det genomgående de infrastrukturella
aspekterna som lyfts fram. Trots detta är det Nordnorge som geografiskt pekas ut
som prioriterat område.

Figur 7.17: Sammanställning över de militäta uttalandena avseende VAD Norges försvarsmakt
skall skydda. (N=19)

Vad gäller HUR framträder vissa förändringar. På den taktiska nivån har ett doktrinbyte
ägt rum åtminstone vad avser Hären, men troligen även för luftstridskrafterna. I
anslutning till införandet av manöverkrigföring i det operativa vägvalet betonas det
operativa djupet i större omfattning. Även ett ställningstagande för kvalitet före kvantitet
synes ha inträffat i det tekniska vägvalet. Hur detta djup och denna kvalitet avses användas
på den strategiska nivån framgår dock inte. Tvärtom synes inga förändringar på den
strategiska nivån ha inträffat.

Figur 7.18: Sammanställning över de militära uttalandena avseende HUR försvarsmaktens krigs-
uppgifter bör lösas. (N=12)

 MILITÄR  POLITISK VILJA  

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 22 4 4 3 

KONTINENTAL 7 21 8 5 

GLOBAL 0 0 0 0 
 
 

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

0 6 0 10 3 
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2.3 Jämförelse mellan den politiska och den militära ledningens synsätt
2.3.1 VEM hotar Norge militärt?
Även vid detta tillfälle uppvisar den politiska ledningen en bred hotbildsinventering
med aspekter från samtliga matrisens fält. Globalt återfinns t.ex. stormaktsrivalitet,
flera olösta gränstvister, konkurrensen om resurserna samt etniska konflikter. Militär
kapacitet handlar främst om riskerna med spridning av massförstörelsevapen. Kon-
tinentalt återfinns t.ex. relationerna mellan Ryssland och Västeuropa, den labila eko-
nomiska situationen i framförallt Ryssland samt i etniska konflikter. I kontinentalt
hänseende medför Rysslands militära kapacitet att landet fortfarande är en stormakt,
åtminstone i detta avseende. Regionalt återfinns t.ex. ouppklarade gränsförhållanden i
Barents hav, kamp om resurserna på kontinentalsockeln samt social oro bland ryska
officerare på Kola. Det främsta hotet utgörs dock av den ryska militära kapaciteten,
konventionellt såväl som nukleärt, inom Leningrads militärområde.

Figur 7.19: Relativ fördelning av de 255 politiska uttalandena avseende VEM som hotar Norge
militärt

Den militära ledningen ”glömmer” även denna gång hot härrörande från det globala
området. Kontinentalt nämns såväl militär kapacitet som samtliga aspekter av den
politiska viljan, i samtliga fall dessutom relaterat till situationen i Ryssland. Regionalt
poängteras starkt den ryska militära kapaciteten inom Leningrads militärområde, men
även de norska olje- och gasinstallationerna anses kunna utsättas för terroristhot.

Figur 7.20: Relativ fördelning av de 74 militära uttalandena avseende VEM som hotar Norge
militärt. (OBS! Vid avrundning ”försvann” en procentenhet.)

Andelen traditionella uttalanden var för politikerna 52% och för militärerna 72%.

 MILITÄR  POLITISK VILJA  

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 11% 2% 0% 2% 

KONTINENTAL 10% 30% 6% 8% 

GLOBAL 15% 5% 4% 8% 

 

 MILITÄR  POLITISK VILJA  
 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 30% 5% 5% 4% 

KONTINENTAL 9% 28% 11% 7% 

GLOBAL 0% 0% 0% 0% 
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Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  
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2.3.2 VAD skall Norges försvarsmakt skydda mot militära hot?
Den politiska ledningen är ensam om att uttryckligen formulera en prioritering. Denna
berör de delar av infrastrukturen som är mest vitala för informationssamhället; kraft-
resurser, ledning/information samt telekommunikation.  Politikerna är också ensamma
om att föra ett vidare resonemang i riktning mot idén, nämligen om suveränitet,
mänskliga rättigheter och demokrati.

Figur 7.21: Relativ fördelning av de 70 politiska uttalandena avseende VAD Norges försvarsmakt
skall skydda

Bägge ledningarna är flitiga att poängtera havsresursernas betydelse liksom möjlig-
heterna att kunna ta emot allierade förstärkningar.

Figur 7.22: Relativ fördelning av de 19 militära uttalandena avseende VAD Norges försvarsmakt
skall skydda (OBS! Vid avrundning ”tillkom” en procentenhet.)

Andelen abstrakta uttalanden var 56% för politikerna jämfört med 69% för militärerna.

2.3.3 HUR bör Norges försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
Den politiska ledningen ställer höga krav på operativ kapacitet hos det norska försva-
ret. Inte nog med att det skall råda balans mellan försvarsgrenarna, försvaret skall
dessutom ha balanserad förmåga att genomföra flera olika typer av operationer i en
krigssituation. Dessutom tillkommer alla uppgifter i freds- och krissituationer. Vilken
innebörd ”balans” har det senare fallet framgår inte. Det operativa vägvalet synes ha
skett till förmån för manöver. Samtidigt som man ställer dessa krav är man noggrann
med att understryka att det inte är frågan om övergång till ett högteknologiskt för-
svar. Den politiska ledningen tycks ha svårt att entydigt ta ställning för kvalitet i det
tekniska vägvalet. När det kommer till kritan kvarstår den semi-defensiva strategin med
ett tidsbegränsat invasionsförsvar i en landsdel.

Figur 7.23: Relativ fördelning av de 10 politiska uttalandena avseende HUR försvarsmaktens
krigsuppgifter bör lösas

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

3% 41% 0% 37% 19% 
 

 

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

0% 32% 0% 53% 16% 
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Även den militära ledningen förordar denna strategi även om handling lagts bakom
orden om ett tillbakadragande från Troms mot Tröndelag, d.v.s. mot en mer defensiv
strategi. Det går dock inte att dra några långtgående slutsatser vare sig utifrån
övningsmönstren med sjätte divisionen eller övergången till manöverkrigföring i det
operativa vägvalet. Den militära ledningen har inte svårt att förorda kvalitet i det tekniska
vägvalet. Däremot tycks man ha svårt att få ekonomin att räcka till att också lägga
handling bakom orden.

Figur 7.24: Relativ fördelning av de 12 militära uttalandena avseende HUR försvarsmaktens
krigsuppgifter bör lösas (OBS! Vid avrundning ”försvann” en procentenhet.)

2.4 Sammanfattning och slutsatser avseende HRL98
Ånyo uppvisar den politiska ledningen en bred säkerhetspolitisk analys, även om mycket
av denna skett under beteckningen försvarspolitik. Den militära ledningen har ännu
inte börjat se bortom kontinentens horisont. Trots de olika synvinklarna så bedömer
de båda ledningarna det största hotet som kommandes från Rysslands militära kapa-
citet i Norges närområde.

Bägge ledningarna är också överens om infrastrukturens betydelse. Den politiska
ledningen har dock kommit längre i resonemanget och betonar de delar som är vitala
för informationssamhället medan den militära ledningen är kvar vid resurserna i ha-
vet. Den politiska ledningen tar i större omfattning än tidigare upp olika aspekter av
idén. Dessa aspekter är fortfarande det som betonas starkast av den militära led-
ningen.

Avseende förordande av strategi kvarstår bägge ledningarna i uppfattningen att
den semi-defensiva är att föredra. Övergången till mer offensiva koncept på de ope-
rativa nivån i och med det operativa vägvalets förespråkande av manöver tycks inte ha
påverkat synen på den strategiska nivån. Så kan dock komma att ske, åtminstone
antyds detta i det militära underlaget. Det går att tänka sig åtminstone två, kanske tre,
alternativ.

Det ena är ett övergivande av nuvarande grupperingsterräng i Troms och att istäl-
let inrikta sina insatser längre österut, kanske rent av utanför norskt territorium. Detta
skulle kunna innebära en övergång till en semi-offensiv strategi.

Det andra alternativet är att dra sig tillbaka till Tröndelag och därifrån inrikta insat-
serna mot Troms och Finnmark. Detta skulle kunna innebära en övergång till en
defensiv strategi. Det som talar för det senare alternativet är dels Forsvarssjefens
synpunkter från FS91, dels övningsförflyttningen av sjätte divisionen från Troms till
Tröndelag.

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0% 8% 83% 8%  
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Ett tredje alternativ är att bl.a. uteblivna ekonomiska resurser förhindrar alternativt
förskjuter genomförandet av såväl det tekniska vägvalets föresprpkande av kvalitet
som det operativa vägvalets förespråkande av manöver och att detta även inverkar på
införandet av en ev. ny strategi. Den semi-defensiva får således gälla tillsvidare. Det
går dock inte att dra några djupare slutsatser utan resonemanget stannar på en speku-
lativ nivå.

Trots att de bägge ledningarna har olika syn på VEM och VAD är de eniga i synen
på HUR.

3. Sammanställning av intervjuer genomförda våren 1999
(I99)135

3.1 Intervjuer med den politiska ledningen
Denna sammanställning bygger på totalt åtta intervjuer. Sex av dessa utgörs av inter-
vjuer med någon av de tio ledamöterna i Stortingets försvarskommitté, d.v.s. motsva-
righeten till Riksdagens försvarsutskott. Resterande två respondenter utgörs av för-
svarsministern och statssekreteraren i försvarsdepartementet. Eftersom motsvarighe-
ten till försvarsberedningen (”sikkerhetspolitisk utvalg”) inte var organiserat vid intervju-
tillfällena, bortfaller denna del av den politiska ledningen för Norges vidkommande.

3.1.1 VEM hotar Norge militärt?
Fyra typer av hot framkom under intervjuerna med de åtta representanterna för den
politiska ledningen. Ingen av de åtta angav samtliga fyra typer. Två av dem angav tre
typer medan resterande sex angav två vardera.

Ryssland
Alla utom en angav Ryssland som tänkbart hot, vilket gjorde att detta land framstod
som det ”största” hotet. Nedan återges ett översatt uttalanden som exempel för
denna grupp:

I Gränsen mellan Ryssland och Norden har det alltid varit krig. Finnarna har alltid tving-
ats utkämpa krigen medan norrmän och svenskar levt i trygghet bakom deras rygg.
Orsaken till krigen har varit de ryska flottbaserna. Förr var det Kronstadt i Finska viken
och Karelska näset. Nu är det Kolahalvön vilket gjort att Norge kommit i fokus. Funda-
mentalt för vår säkerhetspolitiska situation är att lite utanför vår gräns uppe i norr, 40-50
km, ligger den största koncentrationen av militär slagkraft i världen, en styrka som kan
ödelägga USA eller Västeuropa inom en halvtimme. Dessutom disponeras den av en
regim som är totalt oförutsägbar. Skulle det uppstå en regional konflikt som ökar spän-
ningen mellan öst och väst skulle ryssarna bli väldigt aktiva uppe i norr, vilket skulle
påverka Norges situation. Så länge Baltikum är isolerade småstater som kan ”plockas” en
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efter en, så utgör även de ett osäkerhetsmoment. Man vet aldrig när eller om ryssarna
kommer att agera gentemot Baltikum när NATO är upptaget av andra konflikter, t.ex.
som nu i Kosovo.136

Regionala konflikter
Sex av de åtta intervjuade angav regionala konflikter som tänkbart hot mot Norge.
Därmed framstår denna kategori som näst störst. Nedanstående uttalande exempli-
fierar denna kategori:

Begränsade konflikter med social, kulturella och etniska inslag i vår egen världsdel skapar
instabilitet och oro. Många indirekta konsekvenser av att sådana konflikter inte kan före-
byggas eller begränsas om de väl har uppstått, kan komma att påverka Norge.137

Terrorism
Hälften av de intervjuade, d.v.s. fyra stycken, angav terrorism som tänkbart hot. Två
av dem ansåg dock att detta hot främst var av indirekt karaktär, d.v.s. Norge utgör
inte terroristernas primära mål. Nedanstående citat är ett exempel på detta  synsätt:

Små eller stora politiska grupper kan hota såväl produktions- som konsumtionskedjor-
na av vår olja. Dessa grupper behöver nödvändigtvis inte ha Norge som primärt mål,
utan kan vilja angripa de länder som är beroende av import av vår olja. Bilden av olje-
importen till Europa är ju den att oljan antingen kommer från Nordafrika, Ryssland och
Nordsjön. Vi kan tänka oss ett scenario där en aktör har kontroll över en eller bägge av de
andra områdena men inte över Nordsjön. Denne aktör skulle kunna tänkas vilja skaffa sig
kontroll även över Nordsjön.138

Kamp om resurser
Tre av respondenterna angav kamp om resurser som tänkbart hot:

Kampen om naturresurserna mellan fattiga och rika stater har i sig en konfliktpotential
för framtiden.139

3.1.2 VAD skall Norges försvarsmakt skydda mot militära hot?
Svaren på denna fråga kategoriseras i fyra grupper. Endast den som presnteras först,
resurserna i havet, fick mer än ett uttalande. Övriga tre grupper fick således endast ett
uttalande vardera.
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Resurserna i havet
Drygt hälften av de tillfrågade, fem stycken, prioriterade på ett eller annat sätt resur-
serna i havet främst. Detta kom till uttryck kopplat till såväl territoriet som infra-
strukturen som bägge förknippades med dessa resurser. Nedanstående uttalande ex-
emplifierar denna kategori:

Att den territoriella integriteten är fundamental för varje stat. Våra olje- och gasinstallationer,
samt våra energiinstallationer i norr är viktiga delar av infrastrukturen som måste skyddas.
Resurserna i havet är det vi bygger vårt välstånd på. Vi är väldigt känsliga för störningar i
vår export av olja, gas och fisk.140

Infrastruktur
En av de intervjuade pekade entydigt på infrastrukturen som det primära skydds-
föremålet:

Tidigare var landet viktigare, men har nu minskat i betydelse. Infrastrukturen har ökat i
betydelse samtidigt som samhället har blivit mer komplext och tekniskt sårbart.141

Personen som nämnde infrastrukturen främst återkom med nedanstående uttalande:

Norge är mycket beroende av oljeinkomsterna och Europa är beroende av vår olja. I
denna kedja finns många sårbara punkter som måste skyddas. Överlag är Norge bero-
ende av resurserna från havet, d.v.s. olja, gas och fisk. En icke hållbar förvaltning av
fiskbeståndet, t.ex. genom rovfiske i de internationella zonerna, kan på sikt hota Norges
välstånd.142

Infrastruktur, Befolkning och Institutioner (Kraftcentrum)
En annan pekade på Oslo ur olika aspekter samtidigt som personen i fråga inte
kunde släppa oljeinstallationerna. I slutänden prioriterade personen befolknings-
koncentrationen och institutionerna i Oslo, oljeinstallationerna på Västlandet och havs-
områdena.

Territoriet och NATO
En av de intervjuade valde att strikt se på medlemskapet i NATO även när det gällde
frågan om VAD Norges militära försvar skall skydda:

Inget NATO-land kan säga att det bara försvar en del av landet eftersom territoriet är
”heligt”.143
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3.1.3 HUR bör Norges försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
Av de åtta som intervjuades förordade en respondent semi-offensiv strategin medan
de sju övriga förordade semi-defensiv.  Vid en närmare granskning av ett av dessa sju
uttalanden framkommer att det egentligen skulle kunna betraktas som ett förordande
av defensiv strategi.

Detta eftersom den intervjuade redan i inledningsfasen av striderna anser att de
norska styrkorna bör dras tillbaka. Uttalandet har därför bokförts som ett förord-
ande av defensiv strategi.

Semi-Offensiv
Den som förordade semi-offensiv strategi var villig att attackera mål även inne i
Ryssland:

Blir vi angripna så är det klart att vi kommer att slå tillbaka även mot själva Ryssland.
Norge har själva begränsade resurser men det hindrar oss inte att försöka ödelägga så
mycket som möjligt av ryssarnas resurser redan i krigets inledande skede. Vi bör med
andra ord ha något av en semi-offensiv strategi.144

Semi-Defensiv
Den stora majoriteten förordade alltså den semi-defensiva strategin. De flesta reso-
nerade på ett sätt som liknar nedanstående uttalande:

Vår strategi bör vara att hålla ut till dess att allierad hjälp anländer, d.v.s. en semi-defensiv
strategi. Vi bör behålla den inriktningen även när hjälpen anlänt. Vi bör alltså inte heller då
vara offensiva.145

Att semi-defensiv strategin innebär en tyngdpunkt till Nordnorge ansågs självklart:
Det är inga problem för Norge att ha en nationell strategi inom ramen för NATO.
Genom alla år har den varit att hålla Nordnorge intill dess allierad hjälp anländer.
Numera uttrycks det ”försvara en landsdel”, men det är inget tvivel om att det
fortfarande är Nordnorge som avses. 146

Defensiv
Den av de intervjuade som sade sig förorda en semi-defensiv strategi men som
tolkas att egentligen förorda djupförsvar, d.v.s. en defensiv strategi, återges och bok-
förs här:

Vårt försvar skall ha kapacitet att försvara en landsdel till dess att allierad hjälp anländer.
Under inledningsfasen av ett väpnat angrepp mot Norge, då vi tvingas slåss mer eller
mindre ensamma, bör försvaret dras tillbaka så att tyngdpunkten hamnar i södra Norge.
Vi bör alltså ha en semi-defensiv strategi som går ut på att vi håller ut så länge att allierad
hjälp hinner anlända och att de har möjlighet att överhuvudtaget landstiga på norsk
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mark. Tröndelag och området söder därom bör hållas dels i detta syfte dels för att förhin-
dra att en motståndare kan bekämpa södra Norge. Det är inget självändamål för oss att
försvara Nordnorge eftersom vi varken har någon större befolkning där eller viktigare
infrastruktur.147

3.1.4 Sammanfattning av den politiska ledningens uppfattningar vid I99
Sju av de åtta intervjuade angav på olika sätt hot härrörandes från Ryssland. Lika
många angav endera terroristhot mot installationer för eller makt kamp om resur-
serna i havet. Totalt avgavs 32 uttalanden om VEM som hotar Norge militärt.

Figur 7.25: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende VEM som hotar Norge
militärt. (N=32)

Trots att endast tre av de intervjuade angav ”Kamp om resurserna” som tänkbart
hot, anser de flesta att det just är dessa resurser som skall försvaras. Resultatet av
denna fråga är dock delvis svårtolkat eftersom flera av de intervjuade sammankopplade
resurserna med territoriet respektive infrastrukturen. ”Resurserna i havet” kan tolkas
som en precisering av var och en av dessa delar av staten. Jag anser att det är de
infrastrukturella aspekterna som lyfts fram.

Figur 7.26: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende VAD Norges försvarsmakt
skall skydda. (N=8)

En majoritet av de intervjuade förordade en semi-defensiv strategi. Endast en av de
intervjuade var anhängare av en mer offensiv strategi. En säger sig förorda semi-
defensiv men argumenterar för defensiv.

Figur 7.27: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende HUR försvarsmaktens krigs-
uppgifter bör lösas. (N=8)

 MILITÄR  POLITISK VILJA  
 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 3 0 2 2 

KONTINENTAL 2 14 2 6 

GLOBAL 1 0 0 0 
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3.2 Intervjuer med den militära ledningen
Denna sammanställning bygger på intervjuer med 13 av Norges 34 generals- och
amiralspersoner (2-, 3- och 4-stjärniga). Av resterande 21 personer avböjde tre med
hänvisning till ämnets känsliga karaktär. Ytterligare två sade sig först vara villiga att låta
sig intervjuas men avböjde på grund av ett pressat schema till följd av Kosovokriget.
Slutligen medgav inte  Forsvarets Overkommando intervju med återstående 16 mili-
tärer.

3.2.1 VEM hotar Norge militärt?
Samtliga 13 intervjuade tog på ett eller annat sätt upp Ryssland som potentiellt hot
mot Norge. Två andra stora områden som belystes av mer än hälften av de inter-
vjuade utgörs av ”kamp om resurserna” (9 st) och ”regionala konflikter” (7 st). För-
utom dessa tre områden så tog fler än en även upp ”terrorism” (6 st) och ”säkerhets-
strukturerna” (5 st).

Ryssland
Följande citat exemplifierar denna kategori som alltså nämndes av samtliga inter-
vjuade:

Idag är det ingen som hotar Norge militärt. I ett längre perspektiv kan vi dock inte bortse
från den osäkra utvecklingen i Ryssland. Även om de idag inte har kapacitet till ett militärt
angrepp inom rimlig tid, så har de en stor militär potential. Det är relativt stor enighet i
bedömningen att det torde kräva 10-15 år innan Ryssland har en offensiv kapacitet. Vi ser
idag heller ingen tendens till politisk vilja att starta en sådan process till upprustning.148

Samtliga 13 belyser således den militära aspekten på hotet. Förutom denna aspekt
lyftes även de andra aspekterna fram. Förutom ovanstående citat ansåg sju av de
intervjuade att Norges geografiska närhet till Ryssland är ett problem i sig. Detta
återspeglas i följande uttalande:

Genom historien har det varit väsentligt för Ryssland att kunna utöva makt. Det har
därför varit viktigt för dem, liksom för varje stat med globala ambitioner, att kontrollera
basområden för flottan. Ryssland har mer eller mindre tappat sina möjligheter att ut-
nyttja Östersjön och Svarta Havet som basområden. Detta har medfört att de koncentre-
rat sina sjöstridskrafter, och framför allt de strategiska ubåtarna, till Kola. Skulle de upp-
leva en situation någonstans i världen sådan att de fick ett behov av att skydda dessa
områden så skulle detta inkludera Nordkalotten, d.v.s. även norra Norge.149

Förutom det första citatet ansåg fem av de intervjuade att osäkerheten kring Rysslands
utveckling var en riskfaktor. Följande uttalande exemplifierar detta:

Ryssland idag utgör inget hot. Frågan är bara vilken väg Ryssland kommer att gå. Om
Ryssland går i negativ riktning, om det t.ex. destabiliseras eller om det kommer en dikta-
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torisk regim till makten och som är generellt fientligt inställda till väst, då får vi en annan
situation. Vi vet ju att det idag finns strömningar inom militären som är missnöjda med
utvecklingen efter kalla krigets slut.150

Kamp om resurser
Eftersom hela nio av de intervjuade tog upp denna aspekt på hotet mot Norge,
utgör kategorin den näst största. Nedanstående uttalande sammanfattar denna hot-
faktor:

Fördelningen av resurser och levnadsstandard är en källa till konflikter. Det är klart att
nuvarande fördelning kan irritera ryssarna. Medan ett litet land som Norge lever gott, så
brottas de med ofantliga problem. Vi står dock inte enbart mot Ryssland i denna fråga
utan mot envar som hotar det vi anser vara vårt.151

Regionala konflikter
Sju av de intervjuade berörde på ett eller annat sätt hot härrörande från regionala
konflikter. Följande uttalande exemplifierar denna kategori:

Det finns en klar utveckling i Norge mot att lägga större tyngd på värderingar. Det är i
väldigt stor grad det vi nu ser på Balkan, det att Norge är med i en aktion mot det som så
fundamentalt bryter mot våra värderingar att vi inte kan förbli stillasittande. I takt med att
man upplever att det egna landet inte är utsatt för hot kommer detta att ges större
utrymme. I detta ligger också att en stats säkerhet i framtiden kommer att bli mer bero-
ende av stabilitet och ordnade förhållanden i områden som ligger längre bort från det
egna landet.152

En av de intervjuade såg ett problem i denna utveckling:

När NATO bombar Jugoslaviens infrastruktur svarar serberna med att ge sig på
kosovoalbanerna. Vi har alltså ett obalanserat förhållande. Det kanske är så framtidens
konflikter kommer att se ut. Allt blir mycket mer fragmenterat. Motsättningar mellan
olika folkgrupper inom t.ex. f.d. Sovjetunionen kan göra att en grupp vidtar något ”fan-
skap” i Norge för att uppnå något i Ryssland. Frågan är hur man skall använda dagens
militära medel mot sådana hot.153

Terrorism
Sex av de intervjuade poängterade hoten som kommer från terrorismen. Fyra av
dessa sex personer ansåg att detta hot i huvudsak var en polisiär uppgift men att
militära medel kunde komma att behövas.
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Tre av de intervjuade betonade att Norge förmodligen endast var ett indirekt mål
för terroristerna. Nedanstående uttalande exemplifierar på ett bra sätt denna kategori
och belyser dessutom bägge aspekter som nämnts:

Terroristhotet är främst en polisiär uppgift, men försvaret kan komma att tvingas hjälpa
till. Vi har här även internationella förpliktelser att försvara våra ekonomiska zoner gente-
mot mottagarna av norsk olja och gas.154

Säkerhetsstrukturerna
Fem av de intervjuade tog upp problemet med säkerhetsstrukturerna i Europa och
förhållandet mellan EU/WEU och NATO. Två av dessa berörde dessutom Sverige
varför bägge dessa uttalande återges för att exemplifiera denna kategori.

Om EU utvecklar WEU och att denna utvecklas till att bli ett alternativ till NATO riskerar
vi att tappa ryggtäckningen från USA. Står vi utanför EU kan vi inte räkna med att t.ex.
Sverige skall bevaka våra intressen.155

Säkerhetspolitiska och militärpolitiska problem är idag även utrikespolitiska. Norges ställ-
ning utanför såväl EU som WEU samtidigt som det internationella samfundet inte
fokuserar på problemen här uppe i norr, kan leda till att vi måste vända oss till Sverige för
att höra hur det står till i NATO. Det är väl i och för sig ett skräckscenario, men bevare mig
väl.156

Teknologiska utvecklingen
Ett uttalande berörde den teknologiska utvecklingen:

Det har uppstått ett teknologiskt gap mellan USA och den övriga världen inom t.ex. IT,
lednings- och vapensystem. Det kanske inte är ett hot men det kan bli problematiskt.157

Frankrike
Lite förvånande tog en av de intervjuade upp ett tänkbart hot från Frankrike. Detta
hot kan kopplas samman med det som nämndes ovan avseende terroristhotet:

I framtiden kommer Norge att svara för 40-45% av Frankrikes behov av gas. Om NATO
inte ungerar kommer säkert Frankrike att hjälpa oss om leveranserna är hotade. På vilket
sätt de kommer att hjälpa oss är dock oklart, kanske på det sätt som tyskarna försökte
1940.158
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3.2.2 VAD skall Norges försvarsmakt skydda mot militära hot?
Fem av de intervjuade betonade resurserna i havet, medan tre andra betonade territo-
riet. En tredje grupp utgörs av de fem som på något sätt prioriterade suveräniteten.

Resurserna i havet
Följande uttalande sammanfattar de fem uttalanden som kategoriseras till denna grupp:

Norges välstånd är baserat på resurserna som finns i havet; olja, gas och fisk. Vi har ett
avsområde som är sju gånger större än vår landareal. Olja och gas står tillsammans för
50% av vår export. Nästan 90% av den fisk vi fångar går på export. Mot denna bakgrund
är det naturligt att säga att vårt havsområde är viktigt att försvara.159

En av de intervjuade gör en långsiktig värdering av problematiken kring resurserna i
havet:

I södra Norge tror de att vårt välstånd för all framtid bygger på resurserna i Nordsjön. Det
är dessvärre inte så. Om 20 år ligger våra främsta resurser här uppe i norr, liksom de gör
för ryssarna. Våra främsta resurser i havet är fisk respektive olja och gas. Medan Nordsjön
är inkluderad i Centraleuropas intressesfär, vi exporterar t.ex. stora delar av Frankrike och
Tysklands gasbehov, så är en ev. konflikt i Nordnorge inte med säkerhet av intresse för
övriga Västeuropa. Dessutom finns ouppklarade gränsområden mellan Norge och Ryss-
land här uppe. Dessa omstridda områden är större än vår ekonomiska zon i Nordsjön.160

Suveränitet (Idé)
Följande uttalande exemplifierar denna kategori som fem av de intervjuade priorite-
rar främst:

Den nationella identiteten och vår suveränitet. Härvid är vissa nationella ”ikoner” av
särskild vikt, t.ex. kungahuset. Den är i och för sig abstrakt att tala om att försvara den
nationella suveräniteten, men det kanske kommer i uttryck i hur vi försvarar oss. Värn-
plikten kan sägas vara ett grundläggande värde som bygger på ett folkförsvar genom
vilket detta till del kommer till uttryck.161

Territoriet
Följande uttalande sammanfattar de tre uttalanden som berör denna aspekt:

Man skulle kunna påstå att Norge för sin överlevnad inte är beroende av det tunt befol-
kade Nordnorge, men eftersom vi är en suverän stat skall vi försvara hela landet. Territo-
riet är okränkbart. Ingen del kan kränkas utan att det leder till militära komplikationer.162
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3.2.3 HUR bör Norges försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
Nedanstående uttalande, av den ende av de 13 intervjuade som inte var villig att
besvara frågan, beskriver på ett bra sätt Norges försvarspolitiska situation vid intervju-
tillfället.

Vi står idag inför ett vägval. Det ena alternativet bygger på ett ”tröskelförsvar” som
bygger på det vi har idag men som gradvis ändras utifrån det som upplevs som nationella
och internationella behov. Skall vi ha ett nationellt försvar i balans så kommer de resurser
som inriktas mot internationellt deltagande i detta alternativ att vara beskedliga. Det
andra alternativet är ett försvar som inriktas mot alliansdeltagande. Genom att erbjuda
alliansen relativt tunga bidrag så garanterar vi indirekt att alliansen erbjuder oss det samma
om det är hos oss behoven skulle uppstå.163

Av de tolv som besvarade frågan förordade samtliga en semi-defensiv strategi. Ingen
av de intervjuade gjorde någon distinktion mellan strategi för det egna landet respektive
för alliansen.

Semi-Defensiv
Följande tre uttalanden återger på ett bra sätt det som framkom av de tolv som
förordade en semi-defensiv strategi:

Vi har egentligen inga offensiva ambitioner så det kan vara naturligt att förorda en defen-
siv strategi. På taktisk nivå skall vi dock ha offensiv kapacitet och för att verka avskräckande
måste vi ha så pass stora offensiva resurser att vi t.ex. kan slå ut en division över en vecka
eller två. Det är dock aldrig frågan om att ha en renodlad offensiv strategi och gå direkt
mot hjärtat. Det skall dock bli så blodigt och svårt för motståndaren redan innan allierad
hjälp anländer att vi själva verkar avskräckande. Strategin på strategisk nivå kan alltså sägas
vara semi-defensiv medan vi på lägre nivåer skall kunna vara offensiva.164

Försvarskonceptet att ligga i Troms och vänta på en fiende håller inte längre. Fiendens
territoriella ambitioner i en sådan konflikt behöver inte inkludera Troms. De kan t.ex.
stanna före Troms, Finnmark kanske är tillräckligt. Vi måste då ha styrkor som kan ta upp
strid, t.o.m. avgörande strid, så långt fram som möjligt. Försvarskonceptet har alltså varit
”utmattelsestrid” och är nu istället ”manöverkrigföring.”  På den strategiska nivån är
strategin dock fortfarande semi-defensiv, medan det på den operativa nivån är mer offen-
sivt.165

Det tredje uttalandet belyser teknikens inverkan på strategin:

Tekniken tillåter oss idag att anta en offensiv strategi, t.ex. genom att hota motståndarens
kärnvapenstyrkor, utan att vi för den skull behöver ha någon stor numerär. I dagens
försvarskoncept ligger dock att vi inte direkt skall konfrontera en angripare på detta sätt,
åtminstone inte ensamma. (…) Vi har dessutom inte haft resurserna för detta. Principen
har varit att försvara Norge från norskt territorium åtminstone fram till dess NATO
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anländer. Traditionellt har vi alltså haft något av en semi-defensiv strategi. Vi försvarar
t.ex. Sydnorge genom att finnas i Nordnorge. Jag tror inte vi i Norge kommer att överge
denna strategi även om vi på operativ nivå blir mer offensiva.166

3.2.4 Sammanfattning av den militära ledningens uppfattningar vid I99
Samtliga intervjuade nämnde Ryssland som tänkbart hot mot Norge. Över hälften av
de intervjuade nämnde dessutom kamp om resurser respektive regionala konflikter.
Fler än en av de intervjuade nämnde dessutom terrorism respektive säkerhetsstrukturer-
na. Substantiellt återfinns uttalanden i samtliga områden utom den militära kapacite-
ten på den globala nivån. När frekvens beaktas framgår att 38 uttalanden är traditio-
nella medan 31 är moderna. De politiska rötterna på den kontinentala nivån är det
område som fått flest uttalanden.

Figur 7.28: Sammanställning över de militära uttalandena avseende VEM som hotar Norge
militärt. (N=69)

Det kan tyckas vara logiskt att om man nämner kamp om resurser under VEM så
nämner man också resurserna i havet under VAD. Så har även militärerna tillsynes
resonerat, åtminstone en del av dem. Förutom dessa resurser, som betraktas som
delar av infrastrukturen, så betonas idén och territoriet. Tillsammans får dessa två
abstrakta apekter på VAD fler uttalanden än de konkreta resurserna.

Figur 7.29: Sammanställning över de militära uttalandena avseende VAD Norges försvarsmakt
skall skydda. (N=13)

Samtliga tolv som uttalade åsikt i frågan HUR de militära medlen bör användas
förordade den semi-defensiva strategin.

Figur 7.30: Sammanställning över de militära uttalandena avseende HUR försvarsmaktens krigs-
uppgifter bör lösas. (N=13)

 MILITÄR  POLITISK VILJA  

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 3 6 7 4 

KONTINENTAL 8 21 3 7 

GLOBAL 0 5 4 1 
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3.3 Jämförelse mellan den politiska och den militära ledningens synsätt
3.3.1 VEM hotar Norge militärt?
Den största likheten är att de bägge grupperna anser att Ryssland är främsta anled-
ningen till oro. Både den militära och den politiska ledningen betonar t.ex. den ryska
militära kapaciteten och dess koppling till såväl det regionala som det kontinentala
respektive globala området. Bägge betonar även den instabila politiska situationen i
Ryssland och de konsekvenser det kan medföra. Vad avser de samhälleliga rötterna är
ledningarna eniga i synen på t.ex. terrorism. Bägge kopplar dessutom kampen om
resurserna till de regionala ekonomiska rötterna.

Figur 7.31: Relativ fördelning av de 32 politiska uttalandena avseende VEM som hotar Norge
militärt (OBS! Vid avrundning ”försvann” en procentenhet)

Den största skillnaden mellan grupperna är att militären starkare trycker på hot som
kan uppstå ur situationer som hörrör till kampen om resurserna och till säkerhets-
strukturerna.

Figur 7.32:  Relativ fördelning av de 69 militära uttalandena avseende VEM som hotar Norge
militärt (OBS! Vid avrundning ”försvann” en procentenhet)

Andelen traditionella uttalanden var 55% för den militära ledningen jämfört med
59% för den politiska.

3.3.2 VAD skall Norges försvarsmakt skydda mot militära hot?
De båda ledningarna betonade, om än i olika omfattning, infrastrukturens och terri-
toriets betydelse. Politikerna var mer benägna att ta upp konkreta aspekter avseende
infrastrukturen, medan militärerna i större omfattning betonade det abstrakta territo-
riet. Att ingen av ledningarna betonade befolkningen är en annan likhet.

 MILITÄR  POLITISK VILJA  
 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 9% 0% 6% 6% 

KONTINENTAL 6% 44% 6% 19% 

GLOBAL 3% 0% 0% 0% 

 
 

 MILITÄR  POLITISK VILJA  
 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga rötter 

REGIONAL 4% 9% 10% 6% 

KONTINENTAL 12% 30% 4% 10% 

GLOBAL 0% 7% 6% 1% 
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Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0% 0% 100% 0%  
 
 

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0% 12% 75% 12%  
 
 

Figur 7.33: Relativ fördelning av de 8 politiska uttalandena avseende VAD Norges försvarsmakt
skall skydda (OBS! Vid avrundning ”försvann” en procentenhet)

Frågan VAD kan också anses vara särskiljande mellan de bägge ledningarna. Den
militära ledningen var t.ex. ensam om att poängtera den abstrakta suveräniteten, d.v.s.
idén. Den politiska var, å sin sida, ensam om att betona betydelsen av kraftcentrum.

Figur 7.34: Relativ fördelning av de 13 militära uttalandena avseende VAD Norges försvarsmakt
skall skydda(OBS! Vid avrundning ”tillkom” en procentenhet)

Andelen abstrakta uttalanden var 62% för militärerna men endast 12% för politikerna.

3.3.3 HUR bör det militära försvaret lösa dessa uppgifter?
Den politiska ledningen hade ingen enhetlig syn på strategi. En person förordade en
semi-offensiv och en annan en defensiv strategi. Övriga sex förordade en semi-de-
fensiv strategi.

Figur 7.35: Relativ fördelning av de 8 politiska uttalandena avseende HUR försvarsmaktens
krigsuppgifter bör lösas (OBS! Vid avrundning ”försvann” en procentenhet)

En militär valde att inte uttala sig i frågan. Samtliga tolv militärer som förordade en
strategi valde den semi-defensiva. Detta innebär att endast tre av de totalt 21 intervjuade
har angivit annat svar än semi-defensiv alternativt inte uttalat åsikt i frågan.

Figur 7.36: Relativ fördelning av de 12 militära uttalandena avseende HUR försvarsmaktens
krigsuppgifter bör lösas

3.4 Sammanfattning och slutsatser avseende I99
Det är intressant att notera att de båda ledningarna har olika syn på hoten på globala
nivå och att det är den politiska ledningen som betonar den militära kapaciteten,
medan den militära ledningen betonar den politiska viljan. De bägge grupperna är

Kraftcentrum Infrastruktur Befolkning Idé Territorium 

12% 75% 0% 0% 12% 
 
 

Kraftcentrum Infrastruktur Befolkning Idé Territorium 

0% 39% 0% 39% 23% 
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dock ense om att det största hotet kommer från Ryssland. Andelen traditionella utta-
landen var 55% för den militära ledningen jämfört med 59% för den politiska. Den
samlade bedömningen är att det endast föreligger smärre skillnader i synsätt ledning-
arna emellan avseende VEM.

De bägge ledningarna har uttryckt liknande syn på de värden som skall försvaras
så till vida att bägge prioriterar de resurserna i havet (infrastruktur) och territoriet.
Skillnaderna ligger i att medan militärerna förutom detta även betonar den abstrakta
idén (suveräniteten) så betonar politikerna det konkreta kraftcentrum. Andelen ab-
strakta uttalanden var 62% för militärerna men endast 12% för politikerna.

Min samlade bedömningen är att det föreligger stora skillnader i synsätt ledning-
arna emellan avseende VAD.

Trots skillnaderna i synen på VEM  och, i synnerhet, på VAD så är de bägge
ledningarna så gott som ense i HUR försvaret skall föras; med en semi-defensiv
strategi. Av de 20 som uttalat sig i frågan är det endast en som avviker åt det mer
offensiva hållet och likaledes en som avviker åt det mer defensiva.

Det förhållandevis ringa antalet personer som intervjuats gör att varje enskild
respondent får ett relativt stort genomslag. Detta gäller i synnerhet den politiska led-
ningen där alltså endast åtta personer intervjuats. Å andra sidan består den politiska
ledningen i Norge av få personer. De åtta som trots allt intervjuats utgjorde 75% av
det som definierats som politisk ledning vid intervjutillfället. Att ledningen inte är
större beror dels på att motsvarigheten till försvarsutskottet endast består av tio per-
soner, dels av att motsvarigheten till försvarsberedningen inte var tillsatt när intervju-
erna genomfördes.

De eventuella konsekvenser denna institutionella aspekt för med sig beaktas i det
avslutande resonemanget i del IV.

4. Sammanfattning och slutsatser av norsk försvarspolitik
1992–1999

4.1 VEM hotar Norge militärt?
I decenniets början fokuserade den politiska ledningen dels på den kontinentala nivån,
dels på de politiska rötterna. Andelen traditionella uttalanden var 59%. Den militära
ledningen fokuserade å sin sida på den regionala nivån och den militära kapaciteten.
Till skillnad från den politiska ledningen saknades nästan helt uttalanden om den glo-
bala nivån. Andelen traditionella uttalanden från den militära ledningen var 84%.

Under senare hälften av 1990-talet minskade de bägge ledningarnas fokusering på
den regionala nivån. Medan den politiska ledningen ökade andelen uttalanden på den
globala nivån så saknas denna nivå helt för den militära ledningen som istället synes
fokusera på den kontinentala nivån. Fördelningen mellan aspekterna militär kapacitet
och politiska rötter respektive ekonomiska och samhälleliga rötter var däremot likar-
tad för de bägge ledningarna.
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 Regionalt Kontinentalt Globalt  Militärt Politiskt Ekonomiskt Samhälleligt 
HRL93 24% 57% 19%  32% 38% 10% 20% 
HRL98 15% 54% 32%  36% 37% 10% 18% 

I99 21% 75% 3%  18% 44% 12% 25% 
 
 

 Regionalt Kontinentalt Globalt  Militärt Politiskt Ekonomiskt Samhälleligt 
HRL93 52% 47% 1%  48% 37% 4% 11% 
HRL98 44% 55% 0%  39% 33% 16% 11% 

I99 29% 56% 14%  16% 46% 20% 17% 
 

 

Detta synes ha skett genom att den militära ledningen ökat fokuseringen på de
ekonomiska rötterna på bekostnad av den militära kapaciteten medan den politiska
ledningen bibehållit sitt synsätt. Andelen traditionella uttalanden var för den politiska
ledningen 52% jämfört med 72% för den militära.

I slutet av 1990-talet svänger det helt i och med att den politiska ledningen nästan
helt ute-lämnar den globala nivån medan den militära synes minska fokuseringen på
den regionala nivån ytterligare. Denna gång sker det dock till förmån för den globala
nivån. Även vid detta tillfälle är de båda ledningarnas fördelning mellan aspekterna
militär kapacitet och politiska rötter respektive ekonomiska och samhälleliga rötter
likartad. Andelen traditionella uttalanden var för den politiska ledningen 59% jämfört
med 55% för den militära.

De båda ledningarna synes genomgående vara överens om att det största hotet
kommer från Ryssland och då främst dess militära kapacitet i Leningrads militärom-
råde. De är även eniga i att ett annat viktigt hot härrör från olika aspekter på de
norska resurserna i havet, d.v.s. kampen om resurserna och terrorism. Det som skiljer
de båda ledningarna åt är att den politiska åstadkommer en bred säkerhetspolitisk
bedömning i skrift men är mindre vidsynt under intervjuerna, medan förhållandet för
den militära ledningen är det omvända.

Den samlade bedömningen är att det trots allt råder relativt stor enighet ledning-
arna emellan i synen på VEM, åtminstone om man bortser från den globala nivån.
Nedanstående figurer sammanfattar de båda ledningarnas syn på VEM vid under-
sökningstillfällena.167

Figur 7.37: Den relativa fördelningen av politiska uttalanden avseeende VEM som hotar Norge
militärt 1992-1999

Figur 7.38: Den relativa fördelningen av militära uttalanden avseeende VEM som hotar Norge
militärt 1992-1999

4.2 VAD skall Norges försvarsmakt skydda mot militära hot?
Genomgående för den norska politiska ledningen ett resonemang som kan kopplas
till de tre aspekterna av egenintresse som nämndes ovan. Sålunda har man svårt att
inte prioritera försvaret av Nordnorge, något som torde ha direkt koppling till den
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ryska militära kapaciteten. Vidare sägs havets resurser vara viktiga att värna om varvid
dess infrastrukturella aspekter torde vara det som avses. Problematiken med att inte
bli säkerhetspolitiskt marginaliserad av sina allianspartners framgår av betydelsen som
tillmäts de delar av infrastrukturen som möjliggör mottagande av allierade förstärk-
ningar.

Den militära ledningen följer konsekvent under HRL93 och HRL98 sin bedöm-
ning av VEM varför det som prioriteras sägs vara Nordnorge och de delar av
infrastrukturen som möjliggör mottagande av allierade förstärkningar. Genomgå-
ende har ledningen dock främst betonat suveräniteten (idén). Infrastrukturen har ökat
i betydelse under undersökningsperioden.

Avseende VAD är de bägge ledningarna eniga i synen på ”traditionella” värden;
Nordnorge, havsområdena samt de delar av infrastrukturen som är av betydelse för
att kunna motta allierade förstärkningar. Sett till frekvens så är skillnaderna ledning-
arna emellan emellertid stora. Möjligen finns en likartad tendens till att i större omfatt-
ning betona infrastrukturen på bekostnad av territoriet. Nedanstående figurer sam-
manfattar respektive lednings syn på VAD under var och en av undersökningstillfäll-
ena.168

Figur 7.39: Den relativa fördelningen av politiska uttalanden avseeende VAD försvarsmakten
skall skydda mot militära hot 1992-1999

Figur 7.40: Den relativa fördelningen av militära uttalanden avseeende VAD försvarsmakten skall
skydda mot militära hot 1992-1999

4.3 HUR bör Norges försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
De enda egentliga avvikelserna från den annars så konsekvent förordade semi-defen-
siva strategin framkom under intervjuerna. Här var det en politiker som ansåg att
övergången till det mer offensiva konceptet med manöverkrigföring på den opera-
tiva nivån även skulle tillämpas på den strategiska nivån. Dessutom framkom att en
annan person inte var främmande för en tyngdpunktsförskjutning från Nord- till
Sydnorge. Denne person sade sig dock förorda den semi-defensiva strategin.

Den militära ledningen har konsekvent förordat en semi-defensiv strategi. Den
antydan till en förskjutning av huvudoperationsområde från Troms till Tröndelag,
och därmed ev. också en övergång till en mer defensiv strategi, som återfunnits i såväl
HRL93 som HRL98 dementeras av resultatet från intervjuerna. I dessa framgår dess-

 Befolkning Infrastruktur Institutioner Kraftcentrum Idé Territorium 
HRL93 5% 42% 3% 0% 23% 27% 
HRL98 3% 41% 0% 0% 37% 19% 

I99 0% 75% 0% 12% 0% 12% 
 
 

 Befolkning Infrastruktur Institutioner Kraftcentrum Idé Territorium 
HRL93 0% 15% 6% 0% 48% 30% 
HRL98 0% 32% 0% 0% 53% 16% 

I99 0% 39% 0% 0% 39% 23% 
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 Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv 
HRL93 0% 0% 97% 3% 
HRL98 0% 0% 100% 0% 

I99 0% 9% 82% 9% 
 
 

 Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv 
HRL93 0% 0% 81% 19% 
HRL98 0% 8% 83% 8% 

I99 0% 0% 100% 0% 
 
 

utom tydligt att övergången till mer offensiva koncept på såväl den operativa som
den taktiska nivån inte påverkar strategin på den strategiska nivån, något som det
möjligen fanns antydan till vid HRL98.

Avseende HUR synes inte någon egentlig oenighet råda, bägge ledningarna föror-
dar konsekvent en semi-defensiv strategi. Det som trots allt skiljer dem åt är att den
politiska ledningen synes sakna viss förmåga att koppla samman det operativa vägvalet
med strategival på den strategiska nivån. Det ekonomiska läget inom försvarsmakten
bedöms emellertid ha medfört att någon realisering av vare sig övergång till manöver-
krigföring (operativt vägval) eller kvalitativ upprustning (tekniskt vägval) inte kommit
tillstånd under perioden.

Andelen som påbörjar värnplikten av de som mönstrat är t.ex. mer eller mindre
konstant mellan 70-75% under perioden. Likaså är materielanskaffningarnas andel
konstant mellan 23-28% av försvarsbudgeten. Nedanstående figurer sammanfattar
respektive lednings syn på HUR under var och en av undersökningstillfällena.169

Figur 7.41: Den relativa fördelningen av politiska uttalanden avseeende HUR försvars-makten
skall lösa dess krigsuppgifter 1992-1999

Figur 7.42: Den relativa fördelningen av militära uttalanden avseeende HUR försvars-makten
skall lösa dess krigsuppgifter 1992-1999

4.4 Avslutande slutsatser
Det föreligger, trots allt, endast smärre skillnader mellan de bägge ledningarna i Norge.
Den politiska ledningen gör breda säkerhetspolitiska analyser som även innehåller
djupgående bedömningar av den ryska militära kapaciteten inom Leningrads militär-
område nedbruten till försvarsgrensnivå. Militären har först på senare tid vidagt sin
analysram så att denna nu omfattar mer än enbart hot relaterade till Ryssland eller
terrorism. De bägge ledningarna är i stort eniga i uppfattningen om VEM som hotar
landet militärt, åtminstone vad gäller substantiellt på den regionala och kontinentala
nivån.
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Den politiska ledningen uppvisade mellan HRL93 och HRL98 en tendens att föra
fram idén på bekostnad av territoriet. Den militära ledningen följde detta exempel,
men betonade även infrastrukturen i större omfattning. Mellan HRL98 och I99 åter-
fanns en likartad glidning i de bägge ledningarnas synsätt – från idé mot infrastruktur.
Den militära ledningen ökade sin betoning av territoriet medan politikerna, å sin sida,
minskade. En genomgående skillnad är att den politiska ledningen i större omfattning
prioriterar konkreta värden medan den militära prioriterar abstrakta.

 Det finns tecken på att synen på HUR kan komma att bli skiljande mellan led-
ningarna. Detta grundar sig på oklarheter var brytgränsen mellan kvantitet och kvali-
tet går i det tekniska vägvalet. Dessutom kan det beröra det operativa vägval som skett till
förmån för manöver. Först och främst torde det komma att gälla Härens realise-
rande av den ännu så länge enbart verbala övergången till manöverkrigföring. Även
luftförsvarets behov av nya stridsflygplan samt beväpning till dessa har potential att
bli en konfliktfråga. Detta är dock enbart spekulation. I dagsläget råder bred enighet
i synen på den semi-defensiva strategins fördelar.

Sammantaget framträder en bild där de båda ledningarna är ense i synen på HUR,
trots att de har skilda uppfattningar i synen på VEM och VAD. Möjligen beror detta
på att VEM och VAD på olika sätt tillåtits påverka HUR till bägge ledningarnas
belåtenhet:
• VEM, d.v.s. hotet från den ryska militära kapaciteten på Kola, motiverar kon-

centrationen av markstridskrafter till Nordnorge.
• VAD, d.v.s. dels de infrastrukturella aspekterna på havets resurser, dels vidmakt-

hållandet av infrastruktur, främst flygbaser, för att möjliggöra mottagande av al-
lierade förstärkningar, motiverar varför dels den kvalitativa upprustningen påbör-
jats inom sjöstridskrafterna men inte inom mark- respektive luftstridskrafterna,
dels varför det nationellt sett kan anses råda obalans mellan antalet stridsflygplan
och antalet flygbaser (mindre än en division per flottilj!).

Konsekvenserna av detta kan bli att Norge i realiteten saknar en sammanhängande
nationell strategi där de olika försvarsgrenarna inte koordineras, i värsta fall inte ens
på operativ nivå. Möjligen är den semi-defensiva strategin redan idag enbart tomma
ord. Kanske är det därför såväl den militära som den politiska ledningen i så hög grad
försöker säkerställa att allierade förstärkningar kommer den dag de eventuellt skulle
behövas.
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KAPITEL 8
Finsk försvarspolitik 1995–2000

Det empiriska underlaget utgörs i Finlands fall av handlingar som producerats i an-
slutning till de två tillfällen som Statsrådet redogjort för säkerhetspolitiken inför Riks-
dagen, 1995 respektive 1997. Dessutom ingår 29 intervjuer med representanter från
såväl den politiska som den militära ledningen. När Statsrådet i juni 1995 redogjorde
för säkerhetspolitiken hade den socialdemokratiskt ledda regeringen suttit vid makten
i knappa två månader. Det är därför rimligt att anta att mycket av förarbetet skedde
under den föregående regeringens tid vid makten. Finlands 65:e regering regerade
91-04-26—95-04-13 och leddes av Centerns Esko Aho. Försvarsminister var sedan
95-01-02 Jan-Erik Enestam från Svenska Folkpartiet. Övriga partier i regeringen var
Samlingspartiet och Kristliga förbundet. När socialdemokraten Paavo Lipponen bil-
dade Finlands 66:e regering kvarstod Samlingspartiet och Svenska Folkpartiet i reger-
ingsställning. Dessutom ingick Vänsterförbundet och Gröna förbundet.
Försvarsministerposten övertogs av Samlingspartiets Anneli Taina. Den 66:e reger-
ingen satt vid makten 95-04-13—99-04-15 och stod således helt bakom redogörel-
sen från 1997. Vid intervjuerna hösten 2000 hade den 67:e regeringen tillträtt. Regerings-
partierna var desamma men Jan-Erik Enestam hade åter blivit försvarsminister.

1. Säkerheten för en föränderlig värld (SR95)
1.1 Politiska uppfattningar
”Säkerheten för en föränderlig värld – Finlands säkerhetspolitiska riktlinjer” är titeln
på den redogörelse statsrådet lämnade till riksdagen i juni 1995.1  I nedanstående
behandling har dessutom beaktats riksdagens försvarsutskottets utlåtande till utrikes-
utskottet från september 1995 2, samt utrikesutskotts betänkande från oktober 19953

med anledning av statsrådets redogörelse. Det är dock inte alldeles enkelt att betrakta
dessa handlingar som en enhetlig politisk syn.

Försvarsutskottets utlåtande innehåller t.ex. såväl i sig självt som i den enda reser-
vationen tydliga spår på olika synsätt på hur Finland bör agera i den nya säkerhetspo-
litiska miljön som inträtt efter Sovjetunionens upplösning. Det går även att återfinna
spänningar mellan försvars- och utrikesutskotten samt internt inom bägge. Den sam-
manfattande tolkningen är att Riksdagen intar en betydligt mer reserverad hållning
vad avser hur långt Finland i detta stadium bör avvika från sin traditionella säkerhets-
politiska linje än vad Statsrådet gör. Trots dessa inbördes spänningar går det att utkris-
tallisera ett gemensamt politiskt synsätt kring de frågor jag vill undersöka.
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1.1.1 VEM hotar Finland militärt?
I statsrådets redogörelse återkommer man ständigt till den betydelse Ryssland har för
Finlands säkerhet. Betydelsen tar sig dock olika uttryck:
• landets politiska stabilitet.4
• den ryska ekonomiska utvecklingen.5
• de sociala förhållandena inom Ryssland.6
• relationen mellan de olika etniska grupperna inom landet. 7

• relationerna mellan Ryssland och de andra f.d. sovjetrepublikerna, och då särskilt
de baltiska staterna. Här poängteras de ca. 25 miljoner ryssar som lever utanför
Ryssland.8

• Rysslands beteende på det internationella planet. Av särskild vikt i detta samman-
hang sägs relationen mellan USA och Ryssland vara och då främst avseende kärn-
vapnen, men även NATO:s utvidgning.9

• Rysslands militära kapacitet och då särskilt styrkorna på Kola. Detta kopplas såväl
till START- som CFE-avtalet. Även kapaciteten i Östersjön och då särskilt
Kaliningrad poängteras.10

Ett problem avseende f.d. Sovjetunionen som även utgör ett globalt hot är spridningen
av vapenteknologi och försvarsmateriel.

Problemet har flera aspekter; vapen kan spridas till krisområden och terrororganisa-
tioner, vidare kan spridningen av massförstörelsevapen tillta. I det senare fallet pekas
särskilt Indien, Pakistan och Israel ut.11

Vad avser risker härrörande från staters avsaknad av intern stabilitet pekas även
Ukraina och Vitryssland ut som orosmoment.12

Den nya säkerhetsordningen, eller snarare avsaknaden av en ny ordning, tillsam-
mans med den gamlas brister sägs även den utgöra ett hot. Växande krav och mins-
kade resurser, bl.a. ekonomiska, sägs bidra till detta. Samtidigt reses farhågor för hur
de framtida relationerna mellan USA och Europa kommer att utvecklas avseende
politik, säkerhetspolitik och ekonomi.13

Ovanstående avsaknad blir desto allvarligare då antalet väpnade konflikter inte har
minskat. Det påpekas att dessa konflikter i allt större utsträckning handlar om interna
konflikter i enskilda stater och om etniska, religiösa, kulturella eller nationalitetsbetingade
konflikter med historiska rötter. Våldet kan i sig leda till terrorism och flyktingvågor.14

Den skärpta ekonomiska konkurrensen mellan Nordamerika, Europa och Asien/
Stillahavsområdet nämns i förbigående tillsammans med riskerna för att en ekono-
misk kris i marknadsekonomierna skulle kunna leda till ökad arbetslöshet och ned-
skärningar av välfärdsstaten. Detta skulle i sin tur kunna minska benägenheten hos
såväl enskilda medborgare som stater att svara upp mot de växande internationella
förpliktelserna. Å andra sidan påpekas att om marknadsekonomierna lyckas för bra
finns det risk att detta leder till social och ekonomisk uppdelning av Europa och
världen.15
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Flera geografiska områden där riskerna för väpnade konflikter bedöms särskilt
allvarliga pekas ut; Balkan, Kaukasus, Mellersta Östern, Centralasien och Nordaf-
rika.16

Samtidigt som det konstateras att de för Finland strategiskt viktigaste frågorna
inom EU-samarbetet rör Ryssland, Baltikum och Centraleuropa, inses att Finland
även måste bidra till lösningar av andra säkerhetsproblem för unionen. Till den senare
gruppen hör Medelhavsområdet, okontrollerad migration samt internationell brotts-
lighet.17

I sitt utlåtande konstaterar även Försvarsutskottet att de konflikter och kriser det
internationella samfundet ställts inför efter det kalla krigets slut mindre handlar om
stater som kommit på kant med varandra utan istället inomstatliga konflikter.18  Längre
fram understryker utskottet i mer generella termer att väpnade konflikter, våld utan
hänsyn till internationella normer och humanitära värden samt etniska och religiösa
konflikter och konfrontationer mellan minoriteter och nationaliteter utgör, vid sidan
av öppet krig, det största hotet mot säkerheten i Europa.19 Utskottet är kritiskt till
Statsrådets bedömning:

Redogörelsen är genomsyrad av utvecklingsoptimism (…) Utvecklingen i Ryssland ges
en alltför schematisk bedömning i redogörelsen. 20

Även Utrikesutskottet är kritisk till Statsrådets redogörelse:

Utskottet anser att bedömningarna i redogörelsen om förändringarna i Finlands säker-
hetspolitiska situation i huvudsak är helt riktiga. Problemet är bara att analysen är alltför
inskränkt, institutionsbunden och på sina ställen schematisk till övermått, förutom att
tidsperspektivet är för kort.21

Utskottet kritiserar även redogörelsen för att den inte lyckas prestera någon djupare
analys av säkerhetens ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner. I det geografiska
perspektivet hävdar utskottet att redogörelsen är för starkt europacentrerad:

I den saknas en global infallsvinkel som också skulle ha belyst vissa världsomspännande
stabiliseringspolitiska frågor, som internationella handelsrelationer, bistånd, fattigdom,
torka, hungersnöd, befolkningstillväxt och miljöhot.22

Utskottet poängterar de ekonomiska maktmedlens betydelse i de nya multipolära
stormaktskonstellationerna. De faktorer som härvid tillmäts särskild betydelse är USA,
EU och Japan, även om man höjer ett varnande finger för Kinas och Sydostasiens
snabba ekonomiska tillväxt.

Även Ryssland bedöms kunna komma att spela en betydande roll:

Utskottet konstaterar att den omfördelning av resurser som pågår inom världshandeln
också leder till förskjutningar i olika länders och områdens politiska och militära betydelse
(…) Det viktiga med tanke på säkerheten i världen är hur dessa förändringar påverkar
samarbetet mellan stormakterna och internationellt samarbete överhuvudtaget.23
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Utskottet konstaterar vidare att allt fler av de faktorer som påverkar säkerheten
håller på att globaliseras. Speciellt sägs detta gälla såväl den ekonomiska som den
tekniska utvecklingen, men även demografiska och miljörelaterade frågor tillmäts
betydelse. Det som gör bilden problematisk är de motkrafter som sägs ha uppstått
till följd av denna globalisering. Hit hör olika protektionistiska, nationalistiska och
religiöst fundamentalistiska rörelser. Även företeelser som en vidgad klyfta mellan
rika och fattiga stater hänförs hit.24 Förändringarna efter det kalla kriget sägs ha med-
fört nya typer av säkerhetspolitiska problem såsom politisk instabilitet, regionala och
inre konflikter, okontrollerbara befolkningsrörelser samt nationalitetsmotsättningar. 25

Vad avser situationen i Ryssland påpekar Utrikesutskottet att landet saknar ett
stabilt demokratiskt beslutssystem, att landets rättssytem har omfattande brister, att
totalproduktionen har rasat, att det uppstått stora klyftor i levnadsstandard, att kon-
flikter mellan olika nationaliteter blossat upp samt att korruptionen och den organise-
rade brottsligheten ökat kraftigt. Ett övergripande problem sägs vara att landets led-
ning inte utesluter tillgripande av militära maktmedel för att nå uppställda mål, något
som Tjetjenien utgör ett målande exempel för när det gäller att hålla ihop Ryssland.26

En annan viktig aspekt är olika flyttningsrörelser inom och från Ryssland. Dels kan de
stora skillnaderna i levnadsstandard skapa ett flyttningstryck inom landet, dels kan
människor från andra länder ”mellanlanda” i Ryssland i sina förmodade försök att
komma västerut. På sikt anses ett mångdubbelt antal människor kunna komma att
söka sig till Finland från Ryssland.27  En tredje aspekt gäller Rysslands strävan att
behålla sin stormaktsstatus. En viktig faktor i detta sammanhang sägs vara USA:s
utfästelser till Europa. I Rysslands relationer till NATO har t.ex. öppna meningsskilj-
aktigheter kommit i dagen till följd av organisationens eventuella utvidgning österut.28

1.1.2.VAD skall Finlands försvarsmakt skydda mot militära hot?
I statsrådets redogörelse återfinns tydligt kontrasterna mellan gammalt och nytt tänkande:

I brytningstiden efter det kalla kriget har Finland stärkt sin internationella ställning. Målet
är att garantera finländarna en trygg framtid i en värld av fred, samarbete och fördjupad
integration.29

Gemensamma värden såsom demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi
sägs härvid vara av stor betydelse. Redan på nästa sida konstateras dock:

Finlands förmåga att svara för sin territoriella säkerhet och integritet i de förhållanden
som råder efter det kalla kriget är lika viktiga som förr.30

Trots att synen på de gemensamma värdena längre fram utvecklas på en rad ställen31,
bl.a. till att också omfatta de grundläggande friheterna, social rättvisa, ekonomisk
frihet, rättsstatsprincipen minoriteternas rättigheter och ansvaret för livsmiljön, verkar
synen på det egna territoriets betydelse vara det styrande när det kommer till kritan:

Finlands försvarsförmåga skall trygga att Finlands område inte blir föremål för militära
spekulationer och hot om användning av militär styrka kommer inte i fråga ens vid
mindre kriser än krig.32
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I Försvarsutskottets utlåtande uttrycks ingen egentlig prioritering av VAD som skall
försvaras. Huvudstaden nämns i förbigående och på ett sådant sätt att det inte kan tas
med i denna sammanställning.33

Även i Utrikesutskottets betänkande är det sparsamt med diskussion om VAD som
skall försvaras. Det som trots allt framkommer understryker vikten att värna demo-
krati och rättsstatsprinciper samt att skydda mänskliga rättigheter, minoriteter och
social rättvisa.34

Detta sägs dock gälla vid sidan av de politiska och militära målen och här gäller
fortfarande:

För Finland är förmågan att svara för sin territoriella säkerhet och integritet lika viktig nu
efter det kalla kriget som förut.35

1.1.3.HUR bör Finlands försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
I statsrådets redogörelse återfinns på ett antal ställen ett tydligt strategival. Exempelvis:
• ”Finlands defensiva självständiga försvar stärker den internationella stabiliteten.” 36

• ”Förändringarna i den militära situationen i Europa har inte medfört något behov
av att se över Finlands försvarslösning som baserar sig på ett territoriellt försvar
som täcker hela riket och på en stor reservistarmé (…) Det territoriella försvars-
systemet är inte riktat mot någon (…).” 37

• ”Finlands territoriella försvarssystem som baserar sig på mobilisering och är av
ren defensiv natur (…).” 38

Finlands defensiva inriktning återspeglas även i lägre eskalationsnivåer:

För att kunna bära sitt ansvar inom krishanteringen måste Finland skapa en beredskap
för humanitära och fredsbevarande uppdrag som är mer krävande än tidigare. Finland
deltar inte i sådana operationer som förutsätter fredsfram-tvingande insatser eller bruk av
våld mot andra stater eller parter i en konflikt.39

Detta tyder på ett taktiskt vägval till förmån för fredsbevarande internationella insatser.
Avståndstagandet till fredsframtvingande insatser tycks vara starkt.

Försvarsutskottet tolkar, trots innehållet i ovanstående citat, Statsrådets intentioner
vara på väg från Finlands traditionella inställning i frågan om deltagandet i freds-
bevarande insatser. Den av regeringen planerade utvidgningen av den fredsbevarande
verksamheten anses vara långt ifrån förenlig med ståndpunkten att Finland inte skall
delta i operationer där militära maktmedel sätts in mot stater eller parter i konflikter:

Försvarsutskottet anser att gränsen för om finländska trupper skall anlita militära makt-
medel eller inte går vid användning av vapnen mot någon part, inte vid vilket syfte vapnen
används för.40
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Utskottet går så långt i sin kritik att det hävdar att regeringen med sitt förslag i praktiken
förstört Finlands möjligheter att framstå som en trovärdig fredsbevarare. Utskottet
understryker sin defensiva hållning vad avser vapens användande i internationella
insatser:

Finländska fredsbevarande styrkor bör delta bara i sådana operationer där användningen
av militära maktmedel är begränsad till självförsvar.41

Utskottet kopplar även frågan om vilka internationella operationer Finland bör delta
i till försvaret av det egna landet. Härvid understryks skillnaderna mellan försvaret av
Finland och deltagande i internationella insatser vad avser främst truppernas
sammansättning, utrustning och utbildning. Det taktiska vägvalet, som alltså förordar
fredsbevarande insatser, sker med insikten att valet påverkar valet av strategi för
försvaret av Finland. 42

Utrikesutskottet delar inte Försvarsutskottets negativa inställning till Statsrådets re-
dogörelse avseende intentionerna att skapa en särskild krishanteringsstyrka. Utskottet
menar att det för Finlands del enbart kan bli aktuellt att delta i fredsbevarande upp-
drag som innebär att landets trupper inte riskerar att bli part i en konflikt. Avseende
fredsframtvingande operationer sägs:

Fredsframtvingande operationer är av sådan karaktär och så krävande att det endast läm-
par sig för stormakter och militära allianser.43

Kopplat till det egna försvaret konstateras härvid:

Vårt defensiva självständiga försvar bidrar till internationell stabilitet.44

En relativt stor grupp bestående av fem ledamöter argumenterar i en reservation
dock på motsvarande sätt som Försvarsutskottet när det gäller organiserandet av en
krishanteringsstyrka. De använder såväl regeringsform som värnpliktslag i sin
argumentation:

Enligt regeringsformen och värnpliktslagen är försvaret avsett enbart för att försvara vårt
eget land.45

Även i utrikesutskottet sker alltså kopplingar mellan det taktiska vägvalet och valet av
strategi för den krigsutkämpande situationen.

1.1.4 Sammanfattning av politiska uppfattningar vid SR95
Den politiska ledningen presenterade totalt 152 uttalanden om tänkbara hot mot
Finland. Nio uttalanden berörde den ryska militära kapaciteten inom Leningrads mi-
litärområde, d.v.s. den regionala nivån.

Två uttalanden berörde den kontinentala och sex den globala militära kapaciteten.
Till den sistnämnda gruppen hör riskerna för spridning av massförstörelsevapen samt
START.
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Tre uttalanden berörde de politiska rötterna i Baltikum, d.v.s. den regionala nivån.
Hela 53 uttalanden berörde de politiska rötterna på den kontinentala nivån.  Hit hör
osäkerheten i Rysslands politiska utveckling samt relationerna mellan dels NATO och
Ryssland, dels mellan USA och Västeuropa. Hit hör även den generella instabila poli-
tiska situationen i Europa inkl. regionala kriser, utvecklingen i Ukraina samt bristerna
med OSSE. Tolv uttalanden rör den globala nivån och berör bl.a. bristerna i den
internationella säkerhetsordningen inkl. FN.

Fyra uttalanden berör ekonomiska rötter på den kontinentala nivån och då de
ryska ekonomiska svårigheterna, medan elva uttalanden berör den globala nivån och
då den internationella handeln respektive riskerna med motsättningar mellan de le-
dande makterna.

Tre uttalanden berör den samhälleliga situationen i Baltikum, medan 26 berör
situationen i övriga Europa och då främst i Ryssland. Till de 23 uttalandena på den
globala nivån hör främst brott mot mänskliga rättigheter och minoritetskonflikter
utanför Europa.

Figur 8.1: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende VEM som hotar Finland
militärt. (N=152)

Avseende de värden som skall försvaras så fokuserar de dels på den nationella nivån
(sju uttalanden), dels på den internationella (38 uttalanden). På den nationella nivån
lyfts territoriet fram i tre uttalanden medan självständigheten (idé) betonas i två och
befolkningen respektive statsledningen (institutioner) i vardera ett. På den internationella
handlar det näst intill uteslutande (36 uttalanden) om idén, d.v.s. demokrati, mänskliga
rättigheter, rättsstatsprinciper och marknadsekonomi. De resterande två uttalandena
berör de institutioner som skall försvara dessa värden.

Figur 8.2: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende VAD Finlands försvarsmakt
skall skydda. (N=45)

 MILITÄR  POLITISK VILJA  

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga 
rötter 

REGIONAL 9 3 0 3 

KONTINENTAL 2 53 4 26 

GLOBAL 6 12 11 23 

 
 

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

1 0 3 38 3 
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Den strategi som förordas är genomgående den defensiva. Detta kommer främst till
uttryck i förordandet av den s.k. territorialförsvarsprincipen. Konsekvenserna för den
nationella strategin i den krigsutkämpande situationen av ett ökat deltagande i
internationella operationer inklusive fredsframtvingande analyseras noggrant. Insikten
att det taktiska vägvalet kan påverka valet av strategi uttrycks således.

Figur 8.3: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende HUR försvarsmaktens krigs-
uppgifter bör lösas. (N=7)

1.2 Militära uppfattningar
De militära uppfattningarna har inhämtats från Försvarsmaktens verksamhetsberät-
telse för 1995, informationsskriften ”Beväringstjänsten 1995” samt från totalt sju olika
redogörelser som avlämnats av generals- och amiralspersoner till riksdagens försvars-
utskott. Samtliga dessa handlingar utom ”Beväringstjänsten” har endast kunna upp-
bringas på finska varför översättning har varit nödvändig.

1.2.1 VEM hotar Finland militärt?
I Försvarsmaktens verksamhetsberättelse för 1995 framkommer endast i ytterst begränsad
omfattning några kopplingar till konkreta hot. Resonemanget förs på en generell nivå:

Försvarsmakten upprätthåller en självständig försvarsförmåga, som man snabbt förmår
anpassa till förändrade hotbilder och med vilken man kontrollerar olika grader av kris-
lägen samt förmår avvärja olika former av militära åtgärder riktade mot finskt territo-
rium.46

Tyvärr framkommer ingen mer konkret precisering av tänkbara militära hot i något
annat av det studerade materialet.

1.2.2 VAD skall Finlands försvarsmakt skydda mot militära hot?
Även när det gäller VAD så är Försvarsmaktens verksamhetsberättelse allt annat än konkret:

Under fredstid och lägre nivåer av krigstida kriser måste man ha förmåga att trovärdigt
visa Finlands förmåga att övervaka sitt område och att avvärja territoriella kränkningar
särskilt i tyngdpunktsområdena.47

Vilka dessa tyngdpunktsområden är framgår dock inte. När det gäller redovisningen
av de tre försvarsområdenas verksamhet framkommer dock en antydan till prioritering:

Tyngdpunkten av den materiella upprustningen låg på trupperna i huvudstadsområdet.48

I ”Beväringstjänsten 1995” framgår tydligt vad att målsättningen i krig är att:

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0 0 0 7  
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(…) bevara självständigheten, skydda medborgarna och trygga deras existensmöjligheter
samt skapa förutsättningar för självständiga beslut och ett återställande av fredsläget.49

I denna handling framgår även vissa av de tyngdpunktsområden verksamhetsberättelsen
antytt; Finska vikens mynning och Ålandsområdet.50

1.2.3 HUR bör Finlands försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
Även avseende HUR är ”Beväringstjänsten” tydlig och rakt på sak:

Det territoriella försvaret utgör Finlands militära doktrin. Dess centrala mål-sättning är att
kunna hålla strategiskt viktiga områden samt att genom att utnyttja det djup riket skänker
fördröja och nöta ut inkräktaren i så hög grad att man på utvalda platser i avgörande
strider kan uppnå den överlägsenhet som är nödvändig för att kunna avvärja och slå
fienden.51

I anslutning till arbetet med förändringen av lagen om fredsbevarande verksamhet
tillkallade försvarsutskottet representanter för den högsta militära ledningen att inför utskottet
redogöra för sina synpunkter. I dessa redogörelser framkommer en viss oro kring
vad fredsframtvingande verksamhet kan komma att medföra för den finska
försvarsmakten:

I Finland råder det en bred enighet om att vi inte skall delta i fredsframtvingande verk-
samhet. (…) För att förtydliga begreppen borde fredsframtvingande definieras som
anfallsmässig verksamhet.52

Under kriget i Korea och kriget i Persiska viken övergavs neutralitetsprincipen. Dessutom
har man vid dessa samt även vid operationen i Somalia givit befogenheter att använda
styrka så mycket så att operationerna uppnått sina mål. Dessa operationer har till sin
karaktär varit aktiva och offensiva, emedan vidgade fredsbevarande operationer är reaktiva
och defensiva.53

Det utarbetade lagförslaget är ändamålsenligt och möjliggör att Finland även kan delta i
vidgad fredsbevarande verksamhet. Deltagande i fredsframtvingande verksamhet har
däremot uteslutits.54

Den militära ledningen tycks vara införstådd med att det taktiska vägvalet mellan
fredsbevarande och fredsframtvingande insatser kan påverka valet av strategi för den
krigsutkämpande situationen.

1.2.4 Sammanfattning av militära uppfattningar vid SR95
Det är ytterst svårt att överhuvudtaget få fram några militära synpunkter i det material
som undersökts. Nedanstående figur talar sitt tydliga språk.
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Figur 8.4: Sammanställning över de militära uttalandena avseende VEM som hotar Finland
militärt. (N=0)

Det som trots allt går att säga avseende VAD är att geografiskt pekas huvudstads-
området, Finska vikens mynning samt Ålandsområdet, d.v.s. sydvästra Finland, ut
som särskilt viktiga områden. I övrigt antyds samtliga aspekter; befolkningen
(”medborgarna”), infrastrukturen (”existensmöjligheter”), institutionerna (”förut-
sättningar för självständiga beslut”), idén (”självständigheten” respektive ”rätts-
ordningen”) respektive territoriet (”rikets land- och sjöområde samt luftrum”). Det
går dock inte att dra några långtgående slutsatser utifrån  underlaget.

Figur 8.5: Sammanställning över de militära uttalandena avseende VAD Finlands försvarsmakt
skall skydda. (N=15)

Avseende HUR så är den enda källan desto tydligare. Bedömningen är att den militära
ledningen förordar en defensiv strategi. Denna ståndpunkt förstärks av det resonemang
som förs i anslutning till den ändrade lagen om deltagande i fredsbevarande verksamhet.
Tre centrala representanter för den militära ledningen uttrycker där tveksamhet till
deltagande i fredsframtvingande verksamhet (taktiskt vägval) eftersom denna anses
vara för offensiv.

Figur 8.6: Sammanställning över det militära uttalandet avseende HUR försvarsmaktens krigs-
uppgifter bör lösas. (N=1)

 MILITÄR  POLITISK VILJA  

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga 
rötter 

REGIONAL 0 0 0 0 

KONTINENTAL 0 0 0 0 

GLOBAL 0 0 0 0 

 
 
 

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

1 2 1 5 6 
 
 

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0 0 0 1  
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1.3 Jämförelse mellan den politiska och den militära ledningens synsätt
1.3.1 VEM hotar Finland militärt?
Av den politiska ledningens 152 uttalanden handlar endast 11% om den militära ka-
paciteten. Nästan hälften, 44%, av uttalandena handlar om ekonomiska eller samhäl-
leliga rötter. Endast 10% av uttalandena berör den regionala nivån medan den konti-
nentala svarar för drygt hälften, 56%, och den globala 34%. Andelen traditionella
uttalanden var endast 44%.

Figur 8.7: Relativ fördelning av de 152 politiska uttalandena avseende VEM som hotar Finland
militärt

Tyvärr finns inget uttalande från den militära ledningen att jämföra dessa uttalanden
med. Det finns således ingen anledning att visa det som skulle vara figur 8:8.

1.3.2 VAD skall Finlands försvarsmakt skydda mot militära hot?
Den politiska ledningen prioriterar territoriet på det nationella planet, men framhäver
idén på det internationella. Detta kommer till uttryck i uttalanden som poängterar
Finlands och Västeuropas gemensamma syn på t.ex. demokrati och mänskliga rättig-
heter. Den sistnämnda kategorin är den som fått i särklass flest uttalanden.

Figur 8.9: Relativ fördelning av de 45 politiska uttalandena avseende VAD Finlands försvarsmakt
skall skydda

Geografiskt prioriterar den militära ledningen sydvästra Finland. Detta kan kopplas
till att såväl koncentrationen av befolkning och viktigare infrastruktur som riksledningen
och de viktigaste institutionerna finns här.

Figur 8.10: Relativ fördelning av de 15 militära uttalandena avseende VAD Finlands försvarsmakt
skall skydda

 MILITÄR  POLITISK VILJA  

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga 
rötter 

REGIONAL 6% 2% 0% 2% 

KONTINENTAL 1% 35% 3% 17% 

GLOBAL 4% 8% 7% 15% 

 
 

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

2% 0% 7% 84% 7% 
 
 

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

7% 13% 7% 33% 40% 
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Möjligen kan konstateras att medan politikerna främst betonar den internationella
dimensionen, så betonar militärerna uteslutande den nationella. I de uttalanden som
politikerna gör avseende den nationella dimensionen återfinns inget resonemang kring
kraftcentrum, vilket däremot går att finna antydningar i hos den militära ledningen.
Andelen abstrakta uttalanden var 91% för politikerna mot 73% för militärerna.

1.3.3 HUR bör Finlands försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
Den politiska ledningen förordar en defensiv strategi. Vissa delar av ledningen ut-
trycker oro för hur ett utökat internationellt deltagande, och då främst freds-
framtvingande operationer, kan komma att påverka denna strategi. Det taktiska väg-
valet anses m.a.o. kunna påverka valet av strategi i den krigsutkämpande situationen.

Figur 8.11: Relativ fördelning av de 7 politiska uttalandena avseende HUR försvarsmaktens
krigsuppgifter bör lösas

Den militära ledningen uppvisar ett liknande synsätt som den politiska ledningen.
Detta gäller såväl förordandet av en defensiv strategi som farhågor kring
konsekvenserna av det taktiska vägvalet. Inte heller här går dock att dra några långtgående
slutsatser.

Figur 8.12: Relativ fördelning av det militära uttalandet avseende HUR försvarsmaktens krigs-
uppgifter bör lösas

1.4 Sammanfattning och slutsatser avseende SR95
Någon jämförelse av VEM är överhuvudtaget inte möjlig eftersom det undersökta
materialet inte innehåller ett enda militärt uttalande. Om man tillåter sig att spekulera
kring detta faktum kan antas att den militära ledningen i Finland inte vill riskera att bli
beskylld för att bedriva utrikespolitik. Å andra sidan kan man anta att den politiska
ledningen å sin sida hellre för ett utrikes- än ett försvarspolitiskt resonemang. Den
interna kritiken mellan Statsrådet å ena sida och utrikes- respektive försvarsutskotten
å den andra antyder detta. I sammanhanget är det intressant att konstatera försvars-
utskottets ovilja att låta försvarsmakten spela en allt för stor utrikespolitisk roll. Men,
som sagt, allt detta stannar på en spekulativ nivå.

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0% 0% 0% 100%  
 
 

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0% 0% 0% 100%  
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Avseende VAD skiljer sig ledningarnas inställning åt så till vida att medan den
politiska ledningen i huvudsak betonar den internationella dimensionen och gemen-
samma (västerländska) värden som demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprinciper
och marknadsekonomi, betonar den militära ledningen uteslutande den nationella
dimensionen.

Ledningarna skiljer sig även åt så till vida att den militära ledningen uppvisar en
tendens till prioritering av kraftcentrum i sydvästra Finland medan ett resonemang i
dessa termer helt saknas hos den politiska ledningen.

Avseende HUR, uppvisar de bägge ledningarna ett likartat synsätt. Enigheten kring
en nationell defensiv strategi liksom ett avståndstagande till deltagande i freds-
framtvingande operationer (taktiskt vägval) förenar de bägge ledningarna. Antalet ut-
talanden är dock så litet att några långtgående slutsatser inte går att dra. Det finns
dessutom uppenbara spänningar mellan Statsrådet, som överväger deltagande, och
Riksdagen, som är ytterst tveksam. I fokus för avhandlingen står dock den
krigsutkämpande strategin. Anledningarna till spänningarna inom den politiska led-
ningen tas dock med i det avslutande resonemanget.

Möjligen kan situationen i Finland vid SR95 förklaras med att landet säkerhets-
politiskt genomgår, eller nyligen genomgått, en revideringsprocess där kalla krigets
isolationism byts ut mot en mer samarbetsorienterad inställning. Den låga andelen
traditionella uttalanden från den politiska ledningen avseende VEM är eventuellt ett
tecken på detta liksom den politiska ledningens starka fokusering på de värden som
förenar landet med Västeuropa avseende VAD. Konsekvenserna av detta nytänkande
på HUR har dock ännu inte hunnit accepteras av alla. Den traditionella fokuseringen
på försvarets nationella uppgifter ligger kvar och en revidering av de internationella
uppgifterna synes vara en smärtsam process.

2. Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands försvar
(SR97)
2.1 Politiska uppfattningar
”Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands försvar” är titeln på den redogörelse
Statsrådet lämnade till Riksdagen våren 1997.55  Statsrådet verkar ha tagit intryck av
kritiken från Riksdagen i anslutning till redogörelsen från 1995 eftersom 1997-års
redogörelse är betydligt mer omfattande och djupgående. I nedanstående behandling
har dessutom beaktats Utrikesutskottets betänkande från maj 1997,56  samt såväl
Försvarsutskottets57  som Statsutskottets58  utlåtanden till Utrikesutskottet från april
respektive maj 1997 m.a.a. Statsrådets redogörelse.
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2.1.1 VEM hotar Finland militärt?
Även i 1997-års redogörelse av Statsrådet kretsar mycket av resonemanget kring olika
typer av hot härrörande från Ryssland. Redan inledningsvis framgår:

För Finland, som Rysslands grannstat, är kontrollen av de säkerhetsproblem som berör
Ryssland och den militära stabiliteten frågor av största vikt.59

Längre fram framgår att denna fråga är av vikt inte bara för Finland utan för hela
Europa:

Frågan om Rysslands väg och Rysslands ställning efter Warszawapaktens och Sovjetunio-
nens kollaps dominerar säkerhetsutvecklingen i Europa. Den inre förändringen i Ryss-
land och den ryska säkerhetspolitiken är kopplade till varandra.60

Ytterligare längre fram preciseras detta något:

Rysslands sociala, politiska och ekonomiska omvälvningar samt utvecklandet av landets
stormaktsställning är förknippade med flera osäkra faktorer som påverkar säkerheten i
hela Europa.61

De ryska externa säkerhetsproblemen som således anses kunna få direkt inverkan
även på Finlands säkerhet återger följande aspekter:
• Relationen mellan Ryssland och NATO, främst med tanke på NATO:s utvidg-

ning österut. Här sker ett poängterande av S:t Petersburgs betydelse för Ryssland
ur kulturellt, politiskt, ekonomiskt och militärt hänseende, parallellt med NATO:s
ökade förmåga i Östersjön.62

• Den ryskspråkiga minoritetens ställning i Baltikum.63

• Rysslands relationer med USA avseende bl.a. de strategiska kärnvapnen.64

• Rysslands relationer med övriga Europa avseende bl.a. landets militära kapacitet
och politiska ambitioner att vara en stormakt.65

• Den ryskspråkiga befolkningen, ca. 25 miljoner människor, som lever utanför
Ryssland.66

• Relationen mellan Ryssland och Ukraina avseende bl.a. Krim.67

• Rysslands försök att utgöra en stormakt inom OSS och i Asien.68

• Rysslands agerande för att ta tillvara sina säkerhetsintressen utanför det egna terri-
toriet. Här tvekar man inte att konstatera att även Finland kan komma att inklude-
ras i det ryssarna betraktar som sitt närområde.69

• Rysslands relationer med Kina.70

• Rysslands hanterande av den s.k. islamiska kulturen.71

De ryska interna problem av bl.a. säkerhetskaraktär som anses kunna medföra
konsekvenser även för Finland anses vara:
• Kriget i Tjetjenien.72

• Den ökade ojämlikheten i det ryska samhället.73

• Den ryska offentliga ekonomins kris.74

• Militärens ställning och minskade status i det ryska samhället.75
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Avseende den militära kapaciteten antas kärnvapen, till följd av de konventionella
styrkornas försvagning, komma att få en relativt större betydelse i den framtida ryska
militärstrategin. Det konstateras att START II-avtalet innebär en förskjutning av de
ryska kärnvapnen så att hälften av stridsspetsarna avses bli placerade på ubåtar. Detta
sägs i sin tur medföra att Kola ökar i betydelse. Samtidigt påpekas att även motsva-
rande avtal på den konventionella sidan, CFE-avtalet, innehåller negativa sidor för
Finlands del. Bland annat omnämns de uppluckringar som skett för flankområdena
och då främst Pskovs län i Leningrads militärdistrikt. Dessa båda avtal kopplas sam-
man; Ökad betydelse att skydda de strategiska ubåtarna och deras baser på Kola
kräver betydande konventionell styrka i nordvästra Ryssland. Den konventionella ka-
paciteten i området anses ha ökat såväl kvantitativt som kvalitativt, något som exem-
plifieras för samtliga försvarsgrenar. Även utbildningsnivån hos de ryska landstignings-
trupperna i Östersjöområdet bedöms ha ökat. Dessutom anses den strategiska
transportförmågan och utvecklingen av de rörliga styrkorna medföra att Leningrads
militärdistrikt mycket snabbt kan förstärkas. Kontentan är:

Kolas och S:t Petersburgs strategiska betydelse gör att Rysslands militära intresse riktas till
Finlands närområden.76

De mer generella säkerhetsproblemen som omnämns i redogörelsen berör:
• Politisk instabilitet och interna konflikter.77

• Regionala och lokala konflikter.78

• Nationalitetsstrider och etniska konflikter.79

• Förändringar i militära grupperingar.80

• Terrorism och organiserad brottslighet.81

• Förändringar i vapenkontroll, illegal vapenhandel och spridning av massförstörelse-
vapen.82

• Det försvarsmateriella beroendet av internationellt forsknings- och utvecklingsar-
bete samt av produktions- och leveransmöjligheter.83

Dessa generella säkerhetsproblem konkretiseras i vissa fall. Sålunda omnämns:
• Den ojämna politiska och ekonomiska utvecklingstakten i hela Central- och Öst-

europa.84

• Krigen och konflikterna i forna Sovjetunionen och f.d. Jugoslavien.85

• Instabiliteten i Europas södra närområde.86

• Ukrainas respektive Vitrysslands ekonomiska och politiska utveckling.87

• Minoritetstvisterna i Ungern, Slovakien respektive Rumänien.88

• De territoriella tvisterna och minoritetskonflikterna i Cypern och Nordirland.89

I Försvarsutskottets korta ställningstagande med anledning av redogörelsen tillförs inga
egna synpunkter avseende VEM. I en avvikande mening påpekar dock fyra center-
partistiska ledamöter Finlands säkerhetspolitiska situation kopplat till grannskapet med
Ryssland och det för Ryssland viktiga Leningrads militärdistrikt, och då särskilt Kola
och Murmansk.90
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I Utrikesutskottets betänkande med anledning av Statsrådets redogörelse återfinns
en rad självständiga ställningstaganden som dock överensstämmer med det som re-
dovisas i redogörelsen.91

2.1.2 VAD skall Finlands försvarsmakt skydda mot militära hot?
Även avseende frågan VAD presenterar statsrådets redogörelse en såväl bred som djup
analys. Analysen görs dels mot den gamla världsordningen, dels blickandes framåt.
Den innehåller även flera geografiska prioriteringar, exempelvis:

Luftrummet och nordligaste Finland har bevarat sin betydelse på grund av närområdets
stormaktsstrategiska vikt. Det nya läget i Östersjön har ökat Ålands och Södra Finlands
kustområdes betydelse. Södra Finland är landets strategiskt sett viktigaste område i alla
lägen.92

Längre fram kopplas dessa områden till Rysslands intressen:

Finlands viktigaste område ligger invid Östersjön och den norra delen finns i närheten av
områden som är strategiskt viktiga för Ryssland.93

Ytterligare längre fram förs ett liknande resonemang som preciserar varför dessa
områden är viktiga. Härvid framkommer att Ålands och Södra Finlands kustområ-
den är viktiga för den finländska sjöfarten i kristid. Vidare framgår att det är Södra
Finlands koncentration av befolkning, näringsliv och förvaltning som gör området till
landets strategiskt sett mest betydelsefulla.94

Statsrådets redogörelse innehåller vidare tre olika scenarier då militära maktmedel
skulle kunna användas mot Finland: påtryckning, strategiskt överfall respektive om-
fattande anfall. I det första scenariot antas målen för en presumtiv motståndare vara
Finlands väpnade styrkor samt kritiska samhällsstrukturer. I det andra scenariot preci-
seras detta till att vara objekt inom civilförvaltningen, ledningsplatser, energi-
försörjningen, flygfält, hamnar, dataöverföringssystem, mål som är kritiska för den
militära mobiliseringen samt stridsförband och vapensystem. I det tredje scenariot
antas en motståndare snabbt försöka få kontroll över hela stridsområdet och dess
olika dimensioner. Här poängteras teknikens möjligheter att övergå från utnötnings-
krigföring till rörlig krigföring. Längre fram framgår att Statsrådet prioriterar åtgär-
der för att kunna möta det andra scenariot:

När det gäller utveckling av utrustningen koncentrerar man sig på att skapa förmåga att
förebygga och avvärja ett strategiskt överfall.95

Var vissa vapensystem koncentreras geografiskt framgår också:

Ett luftskydd som täcker alla flyghöjder kan åstadkommas endast i huvudstadsregionen.96
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Att huvudstadsregionen prioriteras framgår även längre fram. Här konstateras att
infrastrukturens betydelse ökat i den finska ekonomin och att befolkningstillväxten i
de största städerna är fortsatt hög. En koncentrering av såväl infrastruktur som be-
folkning sägs dessutom få konsekvenser för försvarsarrangemangen:

Till följd av den koncentrerade områdesstrukturen och de begränsade resurserna fram-
hävs försvaret av bosättningscentra och rikets viktigaste områden.97

Denna prioritering sägs överensstämma med konsekvenserna av den förändrade krigs-
bilden. Vissa fundamentala samhällsfunktioner anses kunna bli föremål för militär
påverkan redan i ett krisskede. Till dessa funktioner hör ledningssystemen, samhällets
centrala produktionsenheter samt annan viktig infrastruktur. Ytterligare längre fram
betonas betydelsen av livsmedels-, läkemedels-, råvaru- och energiförsörjningen, tek-
niska bassystem för kommunikation, information och administration samt data-
kommunikationsnäten och vissa ADB-system. De viktigaste ADB-systemen sägs vara
de inom handeln respektive penning- och betalningsrörelsen. 98

I Försvarsutskottets korta uttalande med anledning av Statsrådets redogörelse fram-
går:

De krigstida trupperna skall utvecklas så att de med till buds stående resurser på bästa
möjliga sätt kan slå vakt om vårt lands integritet och så att åtminstone objekt av riksom-
fattande betydelse kan hållas under alla omständigheter.99

I såväl Statsutskottets utlåtande som Utrikesutskottets betänkande framgår att den in-
hemska försvarsindustrin prioriteras och att detta även omfattar den krigstida pro-
duktionen. Utrikesutskottet betonar dessutom betydelsen av andra strategiskt viktiga
branscher såsom energi och livsmedel.100

2.1.3 HUR bör Finlands försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
I Statsrådets redogörelse återfinns egentligen två synsätt på hur landet bör försvaras. Det
första sättet är industrisamhällets traditionella, medan det andra i generella ordalag tar
fasta på informationssamhällets sårbarheter och möjligheter vad avser modern krig-
föring:

Industrisamhällets armé förmår inte effektivt skydda sina medborgare eller sina
samhällsstrukturer mot informationssamhällets utvecklade vapensystem. Att slå mot-
ståndaren fullständigt och nå målen för kriget är dock svårt, ifall motståndaren har kvar
ens små stridsdugliga enheter och hans stridsvilja inte är bruten. Tekniskt överlägsna
väpnade styrkor ger sig inte i första hand in i omfattande krigsoperationer, om faran är att
man för lång tid binds upp till förlustbringande strider.101

Den krigstekniska utvecklingen analyseras vidare varvid det konstateras:

De väpnade styrkornas bästa del sammansätts av tekniskt högklassiga trupper som är
kapabla till rörliga krigsåtgärder. Förmågan att behärska slagfältet ställer växande krav på
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trupperna. Snabba operationer som tränger djupt in på motståndarens område och
uppnåendet av målen kräver både att trupperna besitter god självständig rörlighet och att
den högsta ledningen är kapabel att företa snabba förändringar i grupperingen.102

Efter dessa relativt grova beskrivningar övergår man till att redogöra för nuläget
inom Finlands försvar. Här framkommer en rad intressanta uttalanden:

Försvarets förebyggande förmåga baserar sig på en stark försvarsvilja samt beredskap på
att föra en försvarsstrid som nöter ut och binder upp anfallaren på landets hela om-
råde.103

Ovanstående antyder ett operativt vägval till förmån för utnötning. Några rader längre
ned beskrivs strategin när försvaret trots allt inte lyckats förebygga att Finland utsetts
för ett väpnat angrepp:

Den centrala principen för Finlands försvarslösning är territoriellt försvar. Genom att
utnyttja det vidsträckta området och trupper med stor numerär binder man upp mot-
ståndaren och tvingar honom till avgörande strider på sådana områden där det är mest
fördelaktigt att använda de egna trupperna. De områden som är av största nationella
betydelse hålls under alla förhållanden. Ett dylikt försvar (…) besitter ingen strategisk
anfallsförmåga och stöder väl den säkerhetspolitik som Finland bedriver.104

Statsrådet är dock inte blint för den utveckling som sker bl.a. vad avser teknologi:

Den framtida krigsbilden, teknologiernas utveckling och samhällsförändringarna förut-
sätter dock en vidareutveckling av försvarsdoktrinen.105

Statsrådet redovisar även olika konsekvenser av detta strategival. Bland annat poäng-
teras att ett territoriellt försvar endast kan genomföras med en relativt stark armé.
Försvaret av Finlands stora yta kräver dessutom en kvantitativt stor armé vilket en-
dast kan skapas av ett värnpliktssystem. På de viktigaste områdena behöver dock
landstridskrafterna hjälp av såväl luft- som sjöstridskrafter. Luftstridskrafterna är dock
primärt inriktade på luftförsvar varför artilleri i mycket stor omfattning fått ersätta
det eldunderstöd landstridskrafterna annars kunde ha fått från luften. Detta antyder
ett tekniskt vägval till förmån för kvantitet samtidigt som förutsättningarna för ett
operativt vägval till förmån för manöver inte skapas.106

Statsrådet för ett resonemang kring den framtida krigsbilden och den övergång
mot kvantitativt mindre men kvalitativt sett högtstående försvarsmakt som skett i en
rad stater. Statsrådet konstaterar att detta på sikt kan komma att påverka även den
finska försvarsdoktrinen men tills vidare gäller den gamla:

Den totala omfattningen av de krigstida trupperna dimensioneras fortfarande för avvärj-
ning av ett omfattande anfall. Den allmänna utvecklingen i Europa och närområdena
möjliggör dock en minskning av den krigstida försvarsmaktens styrka, förutsatt att de
återstående truppernas tekniska nivå höjs.107
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I anslutning till resonemanget kring vapenkontroll och militär öppenhet framkom-
mer Finlands syn på bl.a. OSSE och CFE:

Finlands utgångspunkt är att de egna försvarsarrangemangen skall vara defensiva och att
deras särdrag skall beaktas i enighet med OSSE:s principer.108

Några rader längre ner på samma sida fortsätter resonemanget:

Finland visar på sina egna väpnade styrkors defensiva karaktär genom att inbjuda utländ-
ska experter att besöka militära mål samt följa med övningar.109

Även i utlåtandet avseende 1997-års redogörelse från Statsrådet månar Försvarsutskottet
om den gällande strategin. Kvantitet tycks vara viktigare än kvalitet i det tekniska
vägvalet:

Grunden för vår försvarsförmåga är ett fungerande territoriellt försvarssystem och välut-
rustade operativa trupper som kan reagera på snabbt eskalerande hot. Trots att truppför-
band typ brigad 2005 ger en anvisning om vår försvarsmakts utveckling inför nästa
årtusende, anser utskottet att de nu planerade nedskärningarna av reservernas storlek inte
får försvaga principen om territoriellt försvar.110

Utrikesutskottet för ett långtgående resonemang kring innebörden av de olika ”meto-
derna” för internationell krishantering; peacekeeping, peacemaking respektive peace enforcement.
Ett problem tycks härröra från översättningen: Är fredsåterställande detsamma som
fredsframtvingande? Betydelsen att klarlägga innebörden av de olika begreppen sägs
bottna i den finska lagstiftningen som inte tillåter finskt deltagande i fredsframtvingande
operationer. I övrigt resonerar Utrikesutskottet på ett liknande sätt som Försvars-
utskottet:

De linjer utifrån vilka försvaret inom den närmaste framtiden bör utvecklas påverkas av
att kriserna ändrat karaktär, krigsbilden inte längre är densamma som tidigare, deltagan-
det i internationella operationer blivit allt aktivare och krigstekniken avancerat i snabb takt.
Med tanke på försvaret av Finland bör det dock finnas en numerärt sett stor reserv, något
som är en förutsättning för att principen om territoriellt försvar skall kunna följas. Kris-
förebyggande insatser och krishantering ställer vissa tekniska krav och dessa bör enligt
utskottet vägas in när vi utvecklar vårt försvar. Detta betyder dock inte att ett rikstäckande
territoriellt försvar frångås.111

I en reservation uttrycker bl.a. Esko Aho oro för att anpassningarna för deltagande
internationellt kan  komma att ske på bekostnad av försvarslösningen för försvaret av
Finland:

Det krävs stora trupper för att effektivt försvara ett vidsträckt land och mycket starka skäl
talar därför för en allmän värnplikt. Det regionala mobiliseringssystemet har här en nyckel-
ställning. Det kan inte ersättas med ökad rörlighet hos småtrupper. Mot denna bakgrund
finns det inte tillräckligt skäl för förslaget om tre beredskapsförband.112
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2.1.4 Sammanfattning av de politiska uppfattningarna vid SR97
Den politiska ledningens 183 uttalanden avseende VEM handlade om cirka 20 olika
problemområden.  De flesta uttalanden härrör dock till den regionala militära kapa-
citeten och de kontinentala politiska rötterna. Ryssland är den dominerande aktören i
bägge dessa fall.

Figur 8.13: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende VEM som hotar Finland
militärt (N=183)

När det gäller VAD som skall försvaras betonas i hög utsträckning södra Finlands
betydelse och då särskilt huvudstadsregionen. Härvid är det främst infrastrukturen
(ledningsplatser, energiförsörjning, dataöverföring etc.) samt befolkningskoncentra-
tionen som betonas. Det senare sker dock uteslutande kopplat till viktigare infrastruk-
tur varför begreppet ”kraftcentrum” synes vara relevant.

Figur 8.14: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende VAD Finlands försvars-
makt skall skydda. (N=42)

Vad avser frågan HUR så avfärdas alla offensiva alternativ med hänvisning till att det
finska försvaret inte besitter någon strategisk anfallskraft. Det som lyfts fram är det
territoriella försvarets djup och utnötandet av motståndaren, något som här likställs
med en defensiv strategi. Avvägningen mellan kvantitet och kvalitet i det tekniska
vägvalet synes alltjämt ske till förmån för kvantitet. Detta bottnar i att invasionsförsvaret
är den dimensionerande faktorn, även om försvaret mot strategiskt överfall priorite-
ras.

Figur 8.15: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende HUR försvarsmaktenskrigs-
uppgifter bör lösas. (N=11

 MILITÄR  POLITISK VILJA  

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga 
rötter 

REGIONAL 56 11 0 2 

KONTINENTAL 13 49 9 18 

GLOBAL 11 5 1 8 
 
 

Kraftcentrum Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

6 23 3 6 4 
 
 

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0 0 0 11  
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2.2 Militära uppfattningar
De handlingar som studerats är den finska försvarsmaktens årsredovisning, ”Finlands
militära försvar” från 1997, informationsskriften ”Beväringstjänsten” från samma år
samt två uttalanden från den militära ledningen till Försvarsutskottet m.a.a. Statsrådets
redogörelse har behandlats. Dessa uttalanden är givna av general Hägglund respek-
tive amiral Kaskealas 97-03-18.

2.2.1 VEM hotar Finland militärt?
Under rubriken ”Grunder för säkerhetspolitiken” presenteras i Finlands Militära För-
svar -97 de faktorer som anses påverka Finlands säkerhetspolitiska ställning avsevärt.
Dessa är: Ryssland och grannskapet till Ryssland, situationen i Nordeuropa, situatio-
nen i Östersjöområdet samt relationerna mellan NATO och Ryssland. Problematiken
kring var och en av dessa faktorer utvecklas därefter ytterligare. Här framkommer att
avseende grannskapet till Ryssland så är det särskilt den militära utvecklingen inom
Leningrads militärdistrikt som avses. Detta inrymmer dessutom S:t Petersburg som
anses vara ett viktigt centrum för Ryssland. När det gäller situationen i Nordeuropa så
poängteras att denna utgör en del av ett större europeiskt och globalt säkerhets-
perspektiv och därför är av permanent strategisk betydelse.

Kolaområdet anses vara viktigt för Ryssland kopplat till stormaktsrelationerna.
Avseende den militära situationen i Östersjöområdet kan denna kopplas samman
med relationerna mellan NATO och Ryssland. Det konstateras att NATO:s handlings-
möjligheter ökat och att Rysslands motsvarande minskat. Finska viken och Kaliningrad
anses ha ökat i betydelse för Ryssland. Områdets politiska och ekonomiska utveck-
ling sägs vara betydelsefull, liksom bevarandet av de baltiska staternas självständighet.
Förutom dessa centrala aspekter nämns även betydelsen av vapenkontroll, fungerande
internationell krishantering samt tre olika scenarion; hot om användande av militära
medel, strategiskt överfall respektive storinvasion i form av ett omfattande anfall.113

2.2.2 VAD skall Finlands försvarsmakt skydda mot militära hot?
I 1997-års upplaga av Finlands Militära Försvar klargörs redan inledningsvis att Finland
såsom självständig nation själv ansvarar för försvaret av sitt territorium. Detta preci-
seras till att särskilt gälla dels nordligaste Finland, vars betydelse kvarstår även efter det
kalla krigets slut p.g.a. närheten till områden av ”stormaktsstrategisk vikt”, dels Åland
och södra Finlands kustområden, vars betydelse ökat p.g.a. den nya situationen i Öst-
ersjön. Samtidigt som territoriet på detta sätt lyfts fram påpekas att målet för Finlands
säkerhetspolitik är att, förutom bevarandet av självständigheten, trygga samhällets
grundvärden.114

Längre fram i handlingen presenteras de olika försvarsgrenarna. Härvid betonas
Ålands betydelse för trafiken till sjöss och sjöförsvarets rörlighet samt betydelsen att
med jaktflyg skydda för riket viktiga objekt såsom huvudstadsområdet.115
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I Beväringstjänsten 1997 framkommer redan inledningsvis ett antal värden som man
med ”militära åtgärder” avser försvara under krig. Dessa är självständigheten samt
medborgarna och deras livsbetingelser. Den enda geografiska precisering som görs
avser sjöstridskrafternas koncentrering till Finska vikens mynning och Åland.116

2.2.3 HUR bör Finlands försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
Huvudstabens skrift Finlands Militära Försvar presenterar djupgående den finska stra-
tegin:

Angriparen har initiativet och övermakten. Man kan inte avvärja fienden vid gränsen eller
vid någon annan enhetlig linje. Därför bygger vår avvärjning på det territoriella försvaret.
Dess mål är att kunna hålla strategiskt viktiga områden samt att genom att utnyttja det
djup riket skänker fördröja och nöta ut inkräktaren i så hög grad att man på utvalda platser
i avgörande strider kan uppnå den övermakt som är nödvändig för att kunna avvärja och
slå fienden.117

Strategin bryts även ned på operativ och taktisk nivå. Härvid framgår bl.a. att det är
landstridskrafterna som bildar huvudstyrkan, över 90%, av försvarets krigstida styrka.
Vidare att jägar- och pansarbrigaderna har den största slagkraften av landsstridskrafterna
och att dessa förband avses sättas in i tyngdpunktsområden som gäller hela riket,
antingen för operativa motanfall eller för avvärjande strider på avgörande områden.
Infanteribrigaderna avses användas enbart för försvarsstrid medan lokalförsvars-
förbanden försvarar det egna bakre området och skyddar nyckelobjekt. Vad avser
sjöstridskrafterna avses dessa kraftsamlas till Finska vikens mynning och norra Östersjön.
Deras uppgifter är att avvärja anfall via havet och att delta i skyddet av sjöförbindelserna
och sjötrafiken.  Luftförsvaret, slutligen, inriktas på jaktförsvar av land- och
sjöstridskrafternas krigföring varvid de primära målen är fiendens bomb- och
attackflyg. Det är värt att notera att trots att landstridskrafterna alltså avses bära huvud-
ansvaret för strategins genomförande, så avses en betydande andel av anskaffnings-
anslagen den närmaste tiden avdelas för luftförsvarets behov.118

Även i Beväringstjänsten 1997 framkommer en tydlig beskrivning av strategin:

Det territoriella försvaret utgör Finlands försvarslösning. Dess målsättning är att kunna
hålla strategiskt viktiga områden samt att genom att utnyttja det djup riket skänker
fördröja och nöta ut inkräktaren i så hög grad att man på utvalda platser i avgörande
strider kan uppnå den övermakt som är nödvändig för att kunna avvärja och slå fien-
den.119

2.2.4 Sammanfattning av de militära uppfattningarna vid SR97
Totalt har 18 uttalanden om VEM från den militära ledningen hittats i de handlingar
som studerats. Dessa uttalanden kategoriseras enligt figuren nedan varvid scenariona
redovisas som regional militär kapacitet.
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Figur 8.16: Sammanställning över de militära uttalandena avseende VEM som hotar Finland
militärt. (N=18)

Det är svårt att få någon enhetlig bild av VAD det är som skall försvaras. Territoriet
ges stort utrymme samtidigt som självständigheten nämns på flera ställen. Även
huvudstadsområdet omnämns liksom ”för riket viktiga objekt”. Detta tolkar jag som
aspekter av infrastrukturen.

Figur 8.17: Sammanställning över de militära uttalandena avseende VAD Finlands försvarsmakt
skall skydda. (N=20)

När det gäller HUR så framgår med all önskvärd tydlighet att en defensiv strategi
förordas. Alternativet att koncentrera försvaret till gränsområdena, d.v.s. den semi-
defensiva strategin, avfärdas, medan möjligheterna att nyttja djupet betonas. Det är
osäkert hur mycket satsningen på kvalitet får inkräkta på kvantiteten. Något tydligt
tekniskt vägval sker egentligen inte även om mycket av argumentationen sker till förmån
för kvantitet. Det är relevant att fråga sig om kvalitetshöjningen enbart skall ses mot
bakgrund av prioriteringen att kunna avvärja ett strategiskt överfall eller om det även
gäller scenariot med storinvasion.

Figur 8.18: Sammanställning över de militära uttalandena avseende HUR försvarsmaktens krigs-
uppgifter bör lösas. (N=6)

 MILITÄR  POLITISK VILJA  

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga 
rötter 

REGIONAL 5 8 1 0 

KONTINENTAL 0 2 1 0 

GLOBAL 1 0 0 0 
 
 

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

1 3 3 6 7 
 
 

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0 0 0 6  
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2.3 Jämförelse mellan den politiska och den militära ledningens synsätt
2.3.1 VEM hotar Finland militärt?
De 183 politiska uttalandenas relativa fördelning framgår av figuren nedan. Ryssland
var den dominerande aktören i de två största fälten: regional militär kapacitet respek-
tive kontinentala politiska rötter. Nästan hälften av uttalandena berörde den kontinen-
tala nivån (49%) respektive den militära kapaciteten (44%).

Figur 8.19: Relativ fördelning av de 183 politiska uttalandena avseende VEM som hotar Finland
militärt

Över hälften av de militära uttalandena (55%) berörde de politiska rötterna. Drygt 3/
4 av uttalandena (78%) berörde den regionala nivån medan endast 6% berörde den
globala. Inga uttalanden berörde de samhälleliga rötterna.

Figur 8.20: Relativ fördelning av de 18 militära uttalandena avseende VEM som hotar Finland
militärt (OBS! Vid avrundning ”tillkom” en procentenhet.)

Sammantaget framträder en bild av att den politiska ledningen är mer benägna att
resonera utifrån ett vidgat säkerhetsbegrepp. Bägge ledningarna är dock traditionella
i sina synsätt. Andelen traditionella uttalanden var 71% för den politiska ledningen och
83% för den militära.

2.3.2 VAD skall Finlands försvarsmakt skydda mot militära hot?
När det gäller VAD som skall försvaras betonar den politiska ledningen främst södra
Finlands betydelse och då särskilt huvudstadsregionen. Den aspekt som betonas är
infrastrukturen och inkluderas ”Kraftcentrum” i detta omfattar denna kategori hela
69%.

 MILITÄR  POLITISK VILJA  

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga 
rötter 

REGIONAL 31% 6% 0% 1% 

KONTINENTAL 7% 27% 5% 10% 

GLOBAL 6% 3% 1% 4% 

 
 

 MILITÄR  POLITISK VILJA  

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga 
rötter 

REGIONAL 28% 44% 6% 0% 

KONTINENTAL 0% 11% 6% 0% 

GLOBAL 6% 0% 0% 0% 
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Figur 8.21: Relativ fördelning av de 42 politiska uttalandena avseende VAD Finlands försvars-
makt skall skydda

Den militära ledningen för inget entydigt resonemang. Det konkreta värde som främst
omnämns är territoriet, men detta synes utgå från stormakternas eventuella intressen
för Finland.

Det nationella intresset skymtar fram endast sporadiskt; det är den förändrade
säkerhetspolitiska situationen i Östersjön som är den avgörande inflytelsefaktorn.
Förutom detta lyfts självständigheten, d.v.s. idén, fram som ett viktigt värde. Beto-
ningen av huvudstadsområdet antyder ett tänkande på ”kraftcentrum” men har här
redovisats under infrastruktur.

Figur 8.22: Relativ fördelning av de 20 militära uttalandena avseende VAD Finlands försvarsmakt
skall skydda

Sammantaget framträder en bild där den politiska ledningen i större grad än den
militära lyckats frigöra sig från den traditionella neutralitetspolitikens påverkan av
preferenserna. Politikernas kraftcentrum ställs mot militärens territorium och idé.
Andelen abstrakta uttalanden var 65% för den militära ledningen mot endast 24% för
den politiska.

2.3.3 HUR bör Finlands försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
Vad avser frågan HUR så förordar de bägge ledningarna den defensiva strategin.
Detta sker dock med delvis olika motiveringar. Den politiska ledningen avfärdar alla
offensiva alternativ med hänvisning till att det finska försvaret inte besitter någon
strategisk anfallskraft.

Figur 8.23: Relativ fördelning av de 11 politiska uttalandena avseende HUR försvarsmaktens
krigsuppgifter bör lösas

Den militära ledningen, å sin sida, avfärdar alternativet att koncentrera försvaret till
gränsområdena, d.v.s. den semi-defensiva strategin. Bägge ledningarna påpekar
fördelarna med territorialförsvarets djup och möjligheter att nöta ut motståndaren.

Kraftcentrum Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

14% 55% 7% 14% 10% 
 
 

Befolkning Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

5% 15% 15% 30% 35% 
 
 

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0% 0% 0% 100%  
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Figur 8.24: Relativ fördelning av de 6 militära uttalandena avseende HUR försvarsmaktens  krigs-
uppgifter bör lösas

Båda ledningarna tycks förorda kvantitet i det tekniska vägvalet. Möjligen har den militära
ledningen börjat överväga kvalitetens betydelse.

2.4 Sammanfattning och slutsatser avseende SR97
Den politiska ledningen för förvisso ett brett säkerhetspolitiskt resonemang men
kommer till slut ändå fram till en traditionell syn på VEM varvid den regionala mili-
tära kapaciteten och de kontinentala politiska rötterna dominerar. I bägge fallen fram-
träder Ryssland som den viktigaste aktören.

I synen på VAD framträder problematiken kring informationssamhällets sårbar-
het varvid infrastrukturen och kraftcentrum prioriteras. Politikerna förordar en de-
fensiv strategi.

Den militära ledningen för ett snävt, traditionellt försvarspolitiskt resonemang och
utesluter helt såväl den globala nivån som de samhälleliga aspekterna. Den enskilda
faktor som ges störst utrymme är den regionala militära kapaciteten. Militärerna prio-
riterar territoriet och idén uttryckt i självständigheten. Den militära ledningen förordar
en defensiv strategi.

Trots relativt olika synsätt på VEM respektive på VAD är ledningarna totalt ense i
synen på HUR.

Det finns dock krusningar på ytan. Denna gång berör de avvägningen mellan
kvantitet och kvalitet. Framförallt inom den politiska ledningen synes man inse att den
militärtekniska utvecklingen i sig tillsammans med övergången till ett informations-
samhälle innebär förändrade scenarion och förutsättningar för utkämpandet av ett
modernt krig. Spörsmål kring det moraliska att sända ut soldater i informations-
samhällets krig utrustade med materiel från industri- eller rent av jordbrukssamhällets
era ställs. Samtidigt konstateras att Finland inte har de ekonomiska förutsättningarna
att snabbt ersätta föråldrad materiel inom samtliga försvarsgrenar. Det är troligen
mot bedömningar av luftstridskrafternas ökade betydelse som förnyelsen inom dessa
prioriteras även om det konstateras att den valda strategin ställer stora krav på mark-
stridskrafterna. Det är mycket möjligt att embryot till framtida skiljelinjer såväl mellan
som inom ledningarna kommer att återfinnas i synen på avvägning mellan kvantitet
och kvalitet.

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0% 0% 0% 100%  
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3. Sammanställning av intervjuer hösten 2000 (I00)
Detta avsnitt bygger på 29 intervjuer; 15 med representanter från den politiska led-
ningen och 14 från den militära. I redovisningen av respektivefråga sker en tematisk
uppdelning beroende på hur uttalandena kategoriserats.

3.1 Intervjuer med den politiska ledningen
Tolv av de 17 ledamöterna i Försvarsutskottet samt tre av de fyra sakkunniga i
Försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning utgör underlaget för den politiska led-
ningen. Tyvärr avböjde försvarsministern intervju p.g.a. tidsbrist. De fem ledamö-
terna i Försvarsutskottet som avböjde intervju hänvisade till att de endast talade finska
och erbjöd inte intervju med tolk. Den sakkunniga från Försvarsministeriet som inte
intervjuades var tjänstledig.

3.1.1 VEM hotar Finland militärt?
De hot som togs upp kan sammanföras till sex olika grupper: Ryssland, relationer,
kriser, säkerhetssamarbete, scenarion samt terrorism. Totalt gavs 89 uttalanden.

Ryssland
Ett enskilt hot berördes av samtliga av de intervjuade utom en; Ryssland. Sex olika
aspekter på detta hot berördes. Den aspekt som togs upp i flest uttalanden, 16 stycken,
berörde landets samhälleliga problem:

Det finns idag många olika typer av problem i Ryssland som kan utgöra ett hot mot
Finland. Kriminalitet, droger och flyktingar är de största av dessa problem.120

Den näst största gruppen, tio uttalanden, berörde landets instabila politiska situation
och avsaknaden av demokratiska traditioner.

Den instabila politiska situationen i Ryssland kan på sikt leda till att ett militärt hot mot
Finland uppstår.121

Åtta uttalanden berörde den ryska militära kapaciteten. Fem av dessa gjorde det i
allmänna ordalag medan tre kopplade kapaciteten direkt till Finland såsom
nedanstående citat:

Under historiens lopp har Finland blivit angripet av Ryssland 30-40 gånger. Inget säger
att det skulle vara annorlunda nu. Ryssland har en stor militär kapacitet, inte minst vad
avser luftlandsättningsförband.122

Sju uttalanden poängterade den instabila ekonomiska situationen i Ryssland, medan
de två återstående aspekterna, risken för spridning av de ryska kärnvapnen respektive
den långa gemensamma gränsen mellan Finland och Ryssland, berördes i vardera tre
uttalanden. Nedanstående citat representerar de två förra grupperna:
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Ryssland är instabilt  och oförutsägbart både politiskt och ekonomiskt. Samtidigt förfo-
gar landet över kärnvapen. Kontrollen över dessa vapen är inte den bästa. Det finns risk
att de kan komma att hamna i fel händer.123

Relationer
Den näst största gruppen, nio av de intervjuade, berörde relationerna mellan olika
aktörer. Fyra uttalanden poängterade relationerna mellan Baltikum och Ryssland:

Situationen i Baltikum och relationen mellan de baltiska staterna och Ryssland är viktigt
för Finland. Om Ryssland ånyo blir starkt militärt är det troligt att de primärt inriktar sig
på Baltikum. I de senaste militärövningarna har vi t.ex. sett hur de övat luftlandsättningar
mot vad som skulle kunna vara baltiska städer. Om det skulle uppstå politisk orolighet
är det troligt att de projicerar detta på Baltikum eftersom det finns ett utbrett missnöje
gentemot Baltikum hos den ryska allmänheten.124

Fyra andra uttalanden betonade relationerna mellan NATO och Ryssland, medan
vardera ett uttalande påtalade relationerna mellan Ryssland och Västeuropa respektive
EU och Östeuropa. Nedanstående citat representerar den förra gruppen och går
även ett steg längre:

Det finns risker med NATO:s utvidgningar. Om dessa inkluderar f.d. sovjetrepubliker så
kommer relationerna dels mellan Nato och Ryssland, dels mellan de enskilda republike-
rna och Ryssland att försämras. Särskilt om de baltiska staterna involveras så kommer
Finlands säkerhet att påverkas negativt.125

Av de två som berörde islam uttalade sig en av de intervjuade uteslutande om
relationerna mellan Ryssland och islam medan det andra uttalandet berörde fler
områden:

Det finns ett islamistiskt tryck mot Europa som kan leda till olika kriser; i de södra delarna
av Ryssland, på Balkan eller över Medelhavet mot Spanien, Frankrike och Italien.126

Kriser
Den tredje största gruppen, åtta av de intervjuade, berörde olika typer av kriser.
Medan två uttalanden i generella ordalag berörde kriser i närområdet och tre andra
kriser på den globala nivån, berörde samtliga intervjuade situationen i Europa. I ned-
anstående citat exemplifieras detta med situationen i f.d. Jugoslavien:

Regionala kriser och konflikter i Europa kan sprida sig och mer direkt även påverka
Finlands säkerhet. Situationen i f.d. Jugoslavien är exempel på detta.127
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Terrorism
Fyra av de intervjuade såg faror med terrorism. En av dessa såg det som ett generellt
globalt hot medan en annan poängterade den kontinentala nivån. De två sista ansåg
att denna typ av hot ökade vid ett finskt deltagande i en fredframtvingande opera-
tion.

Deltagande i Peace Enforcement kan göra Finland till part i en konflikt och därmed
medföra att landet utsätts för militära hot, t.ex. genom terrorism.128

De återstående två grupperna (säkerhetssamarbete respektive scenarion) omfattar tre
av de intervjuade vardera.

Säkerhetssamarbete
Avseende säkerhetssamarbetet var det riskerna med att stormakterna inte medver-
kade som poängterades. Två av de intervjuade uttalade sig om riskerna med att ha
Ryssland utanför, medan den tredje såg faran med att inte ha USA:s medverkan.
Nedanstående citat exemplifierar den förra åsikten:

Det finns inget överhängande militärt hot idag. Tendensen är istället ett ökat samarbete
mellan EU och Ryssland… Det finns (rent av) en fara med att inte integrera Ryssland i det
europeiska säkerhetssamarbetet.129

Scenarion
Avseende de scenarion som presenterades i Statsrådets redogörelse från 1997, var det
endast tre av de intervjuade som gjorde en återkoppling. I två av de fem uttalandena
betonades riskerna med att Finlands utrikeshandel över Östersjön kan utsättas för
påtryckningar. I lika många betonades riskerna med att Finland kan bli utsatt för ett
strategiskt överfall. Endast ett uttalande berörde riskerna med en fullskalig invasion
av Finland.

3.1.2 VAD skall Finlands försvarsmakt skydda mot militära hot?
Fyra av de intervjuade ansåg att det inte går att prioritera någon enskild del av staten.

Det går inte att prioritera någon del. Hela landet skall försvaras. Lappland är därför inte
mindre viktigt än Helsingfors.130



223

Idén
Av de som trots allt ansåg att det går att prioritera mellan statens olika delar, utgjordes
den största gruppen, fem av de intervjuade, av de som på olika sätt betonade idén.
Fyra av de intervjuade betonade olika aspekter på suveräniteten:

Visst är befolkningen och infrastrukturen viktiga, men mest betydelsefullt är ändå idén,
d.v.s. våra historiska erfarenheter, vår frihet, vårt levnadssätt, vår demokrati osv.131

En annan av de intervjuade sade sig också prioritera idén men kopplade denna till de
gemensamma värdena Finland har med övriga Västeuropa:

Det som skall skyddas är vår levnadsstandard och vår välfärd. Detta kan ses som vår idé
på hur vi vill styra vår egen utveckling. Vi är beroende av världshandeln för att uppnå
denna välfärd vilket gör att vår intressesfär sträcker sig över hela världen. Vi sluter oss
samman med andra stater inom EU med vilka vi har gemensamma värden att försvara.132

Kraftcentrum
Den näst största gruppen bestod av de tre respondenter som betonade huvudstadens
och sydvästra Finlands betydelse.

Med hänsyn till riskerna för ett strategiskt överfall så är institutionerna, d.v.s. statens
högsta ledning viktig. Även befolkningen och infrastrukturen är viktig.133

Infrastruktur
Två av de intervjuade poängterade infrastrukturen. En av dessa antydde att detta var
ett relativt nytt tankesätt:

De värden som det försvaret tidigare haft att skydda har varit kopplade till idén, d.v.s.
suveränitet och frihet. Numera har dock olika aspekter av infrastrukturen blivit allt mer
betydelsefull.134

Territoriet
Slutligen betonade en av de intervjuade kort och kärnfullt territoriets betydelse.

Prioriteten av försvaret är kopplat till territoriet.135

3.1.3 HUR bör Finlands försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
De strategier som omnämndes handlade uteslutande om de två defensiva variante-
rna. Resonemanget kom även in på avvägningen mellan kvantitet och kvalitet.
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Defensiv
Så gott som samtliga, 13 av de intervjuade, sade sig vilja ha en defensiv strategi direkt
från krigets början. Nedanstående citat uttrycker det politiska utrymmet i frågan:

Vi skall ha en defensiv strategi. En offensiv strategi är politiskt omöjlig.136

En av de intervjuade gav en historisk tillbakablick:

Vår strategi har varit semi-defensiv med inslag som bl.a. Mannerheimslinjen. Nu är vår
strategi dock defensiv och bygger på ett territorialförsvar.137

Semi-defensiv
En av de intervjuade sade sig vilja ha en semi-defensiv strategi från början, men var
samtidigt medvetna om att detta kanske inte var realistiskt.

Vi bör ha en semi-defensiv strategi, åtminstone vid inledningen av kriget. Efterhand
kanske det blir nödvändigt att byta till en defensiv strategi.138

Den andre av de intervjuade som förordade en semi-defensiv strategi var inne på
samma linje och antydde även det politiska utrymmet:

Jag föredrar en semi-defensiv strategi men det kanske är mer realistiskt med en defensiv.
Det är politiskt omöjligt för Finland att införa en offensiv strategi.139

Kvantitet kontra kvalitet
Sju av de intervjuade sade sig prioritera kvantitet före kvalitet i ett tekniskt vägval. En
av dessa gjorde en nordisk och historisk koppling:

Eftersom vi har den granne som vi har och eftersom kvalitet snabbt tar slut måste vi
prioritera kvantitet. Detta återspeglas i vårt territoriella försvar. Sverige har alltid utnyttjat
den finska kvantiteten och ”slagits till sista finne”.140

Endast tre av de intervjuade förordade en större satsning på kvalitet. Kopplingen till
vald strategi fanns dock med i bilden:

Vi har fokuserat på kvantitet i Finland tidigare. Nu börjar vi dock tala om kvalitet i allt
större omfattning. Jag anser det vara riktigt. Omställningen får dock inte gå så snabbt att
vår defensiva förmåga går förlorad.141

3.1.4 Sammanfattning av den politiska ledningens uppfattningar
Av den politiska ledningens totalt 89 uttalanden, berörde endast åtta uttalanden den
militära kapaciteten på den regionala arenan. Fem uttalanden berörde den ryska mili-
tära kapaciteten om än i mer generella termer. Tre uttalanden berörde riskerna med
spridningen av ryska kärnvapen. 15 uttalanden berörde de politiska rötterna på den
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Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0 0 2 13  
 
 

regionala arenan såsom Finlands långa gemensamma gräns med Ryssland samt rela-
tionen mellan Baltikum och Ryssland. Nästan dubbelt så många, 25 uttalanden be-
rörde de politiska rötterna på den kontinentala arenan såsom den instabila politiska
situationen i Ryssland, riskerna med regionala kriser i Europa samt relationerna mel-
lan dels Väst- och Östeuropa. Sju uttalanden berörde Rysslands svåra ekonomiska
situation medan 16 uttalanden berörde landets samhälleliga problem. Dessa redovi-
sas på den kontinentala nivån. Till den sistnämnda kategorin tillhör även de tre uttalan-
den som berörde terrorism i Europa inkl. terrorism kopplat till peace enforcement.
Sju uttalanden berörde de samhälleliga rötterna på den globala nivån; global terro-
rism, kriser samt relationerna mellan islam och Europa.

Figur 8.25: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende VEM som hotar Finland
militärt. (N=89)

De värden som skall försvaras är dels idén i form av självständigheten samt
huvudstadsområdet. I det senare fallet är det främst infrastrukturen som poängteras.

Figur 8.26: Sammanställning över de politiska uttalandena avseende VAD Finlands försvars-
makt skall skydda. (N=11)

Endast två av de intervjuade förordade en annan strategi än den defensiva. Dessa
båda sade sig dock inse att det kanske vore mer realistiskt att redan inledningsvis
förorda en defensiv strategi istället för den semi-defensiva. Enigheten var m.a.o. stor.

Figur 8.27: Sammanställning över 15 politiska  uttalandena avseende HUR försvarsmaktens
krigsuppgifter bör lösas. (N=15)

 MILITÄR  POLITISK 
VILJA 

 

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga 
rötter 

REGIONAL 8 15 0 0 

KONTINENTAL 5 25 7 19 

GLOBAL 3 0 0 7 

 
 

Kraftcentrum Infrastruktur Befolkning  Idé Territorium 

3 2 0 5 1 
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3.2 Intervjuer med den militära ledningen
Redovisningen bygger på intervjuer med 14 av Finlands 18 högsta militärer. De fyra
som avböjde intervju hänvisade till tidsbrist.

3.2.1 VEM hotar Finland militärt?
De totalt 97 militära uttalandena kan indelas i fem grupper varav två, om än på olika
sätt, berör scenarion och resterande tre Ryssland, relationer respektive ”övrigt”

Scenarion – Militära påtryckningar
Den militära ledningen var lojal gentemot Statsrådet såtillvida att tolv av de 14 inter-
vjuade återgav minst två av de tre olika scenarion som redovisats i Statsrådets redo-
görelse från 1997. Flera av de intervjuade hade dessutom redogörelsen framför sig
under själva intervjun.

Scenario – Kriser
Det fjärde scenariot, kriser, återgavs av tolv av de intervjuade och omfattade 19
uttalanden. Detta skedde dock skilt från de övriga tre scenariona. Av dessa tolv upp-
gav åtta stycken kriser inom och en kriser utanför Europa. Sex angav kriser i när-
området preciserat till Baltikum och nordvästra Ryssland. En av de intervjuade gav
ett svar som på ett bra sätt beskriver skillnaderna i synen på det geografiska avståndet:

En hottyp är lokala eller regionala kriser som riskerar att sprida sig och som därmed även
direkt skulle kunna påverka Finland. Denna hottyp berör EU:s vitala intressen och som
god medlem i EU måste vi kunna visa upp en vilja och förmåga till krishantering… En
annan hottyp kan vara en kris i närområdet som på olika sätt återspeglas även i Finland.
Med närområdet förstås de baltiska staterna och nordvästra Ryssland.142

Ryssland
Även tolv av de intervjuade angav på ett eller annat sätt Ryssland som ett tänkbart hot
mot Finland. Av dessa påtalade tio Finlands långa gemensamma gräns med Ryssland:

Finland ligger i gränszonen mellan Västeuropa och Ryssland och har bl.a. en lång gemen-
sam gräns med ryssarna.143

Åtta uttalanden betonade den instabila politiska situationen och sex landets militära
kapacitet. I fyra av de senare kopplades kapaciteten direkt till Finland medan kapaciteten
i de övriga två kopplades till den kontinentala nivån. Fyra uttalanden berörde de
samhälleliga problemen medan vardera ett angav den instabila ekonomiska situationen
respektive riskerna för spridning av ryska kärnvapen. Totalt 30 uttalanden berörde
Ryssland.
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Relationer
Den fjärde största gruppen, sju av de intervjuade, tog på ett eller annat sätt upp
relationerna mellan Väst- och Östeuropa som en potentiell hotkälla. Tre uttalanden
pekade på relationen mellan Baltikum och Ryssland medan tre andra pekade på rela-
tionen mellan Ryssland och övriga Europa och två på relationerna mellan NATO
och Ryssland. En av de intervjuade uttalade oro för relationerna mellan Öst- och
Västeuropa.

Övrigt
Till en femte grupp hör resterande uttalanden. Hit hör oro för utvecklingen i Ukraina
respektive i Baltikum samt hotet från terrorism, som vardera har var sitt uttalande,
samt den generella osäkerheten i Europa, som två uttalanden berörde.

3.2.2 VAD skall Finlands försvarsmakt skydda mot militära hot?
De svar som gavs på frågan kan sammanföras till endast tre grupper: självständighe-
ten, kraftcentrum och territoriet.

Idén
Den största gruppen, som bestod av sju av de intervjuade, uttalade prioriteringar
kring idén. Detta utvecklades olika från fall till fall men den gemensamma nämnaren
var självständigheten.

Kraftcentrum?
Den näst största gruppen, fyra av de intervjuade, prioriterade, om än med olika
motiveringar, södra och sydvästra Finland inklusive Helsingforsområdet. En av dessa
pekade på koncentrationen av såväl befolkning som viktigare infrastruktur till områ-
det. En annan nämnde enbart infrastrukturen, medan de två återstående påtalade
vikten av institutionerna i huvudstaden. Det förstnämnda uttalandet bokförs under
kraftcentrum medan de övriga bokförs under respektive kategori. Möjligen kan även
ett femte uttalande redovisas under denna rubrik även om det endast berör
infrastrukturen i generella ordalag.

Territorium
Den tredje och sista gruppen består av två av de intervjuade som var ensamma om
att prioritera territoriet respektive uttala sig att en prioritering är omöjlig.
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3.2.3 HUR bör Finlands försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
Nästan samtliga, 13 av de 14 intervjuade sade sig förorda en defensiv strategi. Endast
en förordade en semi-defensiv strategi.

På frågor rörande avvägningen mellan kvalitet och kvantitet sade sig tolv av de 14
intervjuade prioritera kvantitet. En prioriterade kvalitet och den fjortonde gav inget
klart besked.

3.2.4 Sammanfattning av den militära ledningens uppfattningar
Totalt presenterade den militära ledningen 97 uttalanden om olika militära hot mot
landet. Den största andelen av dessa, 38 uttalanden, berörde indirekt den militära
kapaciteten i när-området. Det är denna kapacitet som gör det möjligt att realisera
något av de tre scenarion som tolv av de 14 intervjuade omnämnde. Ytterligare två
uttalanden talade generellt om Rysslands militära kapacitet, d.v.s. på den kontinentala
arenan, medan uttalandet om risken för spridningen av kärnvapen redovisas under
den globala arenan.

Nästan hälften, 47 uttalanden berörde de politiska rötterna. Av dessa berörde 20
rötterna på den regionala arenan såsom utvecklingen i Baltikum, kriser i närområdet,
relationerna mellan Baltikum och Ryssland samt den långa gemensamma gränsen
med Ryssland. Nästan lika många, 26 uttalanden, berörde rötterna på den kontinen-
tala arenan såsom regionala kriser i Europa, utvecklingen i Ukraina, Rysslands instabila
politiska situation samt relationerna mellan Ryssland och NATO respektive mellan
Väst- och Östeuropa.

Endast ett uttalande berörde Rysslands instabila ekonomiska situation. Fyra utta-
landen berörde Rysslands samhälleliga problem och ett uttalande berörde terrorism,
vilket redovisas på den globala arenan.

Figur 8.28: Sammanställning över de militära uttalandena avseende VEM som hotar Finland
militärt. (N=97)

De värden som skall skyddas mot militära hot är främst idén i form av självständig-
heten, och mer konkret södra Finland. I det senare fallet är det främst infrastrukturen
som betonas.

 MILITÄR  POLITISK VILJA  

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga 
rötter 

REGIONAL 38 20 2 1 

KONTINENTAL 2 26 1 4 

GLOBAL 1 1 0 1 
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 MILITÄR  POLITISK VILJA  
 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga 

rötter 
REGIONAL 39% 21% 2% 1% 

KONTINENTAL 2% 27% 1% 4% 

GLOBAL 1% 1% 0% 1% 

 
 

Figur 8.29: Sammanställning över de militära  uttalandena avseende VAD Finlands försvarsmakt
skall skydda. (N=13)

Endast en av de intervjuade förordade en annan strategi än den defensiva. Enigheten
var m.a.o. stor i synen på HUR Finland skall försvaras.

Figur 8.30: Sammanställning över de militära  uttalandena avseende HUR försvarsmaktens krigs-
uppgifter bör lösas. (N=14)

3.3 Jämförelse mellan den politiska och den militära ledningens synsätt
3.3.1 VEM hotar Finland militärt?
Knappt hälften (45%) av uttalandena från den politiska ledningen poängterade de
politiska rötterna. Ungefär 2/3 (63%) av uttalandena berörde den kontinentala nivån.

Figur 8.31: Relativ fördelning av de 89 politiska uttalandena avseende VEM som hotar Finland
militärt

Nästan samtliga uttalanden från den militära ledningen betonade antingen den militära
kapaciteten (42%) eller de politiska rötterna (49%).  Den regionala nivån omfattade
63% av uttalandena, medan den kontinentala omfattade 34%.

Figur 8.32: Relativ fördelning av de 97 militära uttalandena avseende VEM som hotar Finland
militärt

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0 0 1 13  
 
 

 MILITÄR  POLITISK VILJA  

 KAPACITET Politiska rötter Ekonomiska rötter Samhälleliga 
rötter 

REGIONAL 9% 17% 0% 0% 

KONTINENTAL 6% 28% 8% 21% 

GLOBAL 3% 0% 0% 8% 

 
 

Kraftcentrum Infrastruktur Institutioner  Idé Territorium 

1 2 2 7 1 
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Både den politiska som den militära ledningen belyste såväl samtliga nivåer som
samtliga aspekter. Medan 60% av de politiska uttalandena kan hänföras till den tradi-
tionella synen på hotbild, kan 89% av de militära  göra detsamma. Inom denna grupp
skiljer sig dessutom de bägge ledningarna åt såtillvida att den enskilt största kategorin
för den politiska ledningen utgörs av politiska rötter på den kontinentala nivån (31%),
medan den största militära kategorin utgörs av regional militär kapacitet (40%).

Sammantaget ger detta en bild av att den militära ledningen är mer traditionell i sin
syn på hotbilden än den politiska ledningen.

3.3.2 VAD skall Finlands försvarsmakt skydda mot militära hot?
De bägge ledningarna uppvisar en likartad splittring mellan å ena sidan den abstrakta
idén i form av självständigheten. I södra Finland, å andra sidan, betonar de bägge
ledningarna huvudstadsområdets betydelse och då främst infrastrukturen. Skillnaderna
ledningarna emellan är små.

Figur 8.33: Relativ fördelning av de 11 politiska uttalandena avseende VAD Finlands försvars-
makt skall skydda (OBS! Vid avrundning ”försvann” en procentenhet.)

Det som trots allt skiljer är att den militära ledningen lyfter fram institutionernas betydelse.

Figur 8.34: Relativ fördelning av de 13 militära uttalandena avseende VAD Finlands försvarsmakt
skall skydda

Andelen abstrakta uttalanden var 54% för politikerna mot 62% för militärerna.

3.3.3 HUR bör Finlands försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
Det råder stor enighet såväl inom som mellan de bägge ledningarna. Uppslutningen
kring den defensiva strategin är näst intill total.

Figur 8.35: Relativ fördelning av de 15 politiska uttalandena avseende HUR försvarsmaktens
krigsuppgifter bör lösas

Kraftcentrum Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

27% 18% 0% 45% 9% 
 
 

Kraftcentrum Infrastruktur Institutioner Idé Territorium 

8% 15% 15% 54% 8% 
 
 

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0% 0% 13% 87%  
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De fåtal som trots allt förordar den semi-defensiva strategin är medvetna om att det
kanske vore mer realistiskt att istället förorda en defensiv.

Figur 8.36: Relativ fördelning av de 14 militära uttalandena avseende HUR försvarsmaktens
krigsuppgifter bör lösas

3.4 Sammanfattning och slutsatser avseende I00
Den enda markanta skillnaden ledningarna emellan rör frågan VEM. Medan den
militära ledningen näst intill uteslutande redovisar en traditionell syn på hotbilden, så
för den politiska ledningen ett något vidare resonemang. Grovt förenklat kan sägas
att militären fördelar sina uttalanden 40-50-10 (militär kapacitet – politiska rötter –
ekonomiska & samhälleliga rötter) medan den politiska ledningen istället fördelar 20-
50-30. Görs skärningen istället på den geografiska parametern kan politikernas utta-
landen grovt indelas 25-65-10 (regional – kontinental – global) medan militärens
fördelas 65-35-0. Med tanke på att flertalet framhållit att det i dagsläget inte finns
något direkt militärt hot mot Finland synes den militära ledningens resonemang vara
mer traditionellt än den politiska ledningens.

Möjligen går dessutom av ovanstående att utläsa att den militära ledningen för ett
ytterst strikt försvarspolitiskt resonemang utan minsta ambition att söka de rötter
som kan föranleda en politisk vilja att nyttja militär kapacitet mot Finland. Militären
synes ovillig att föra ett resonemang utanför den strikt professionella sfären. Det
faktum att flera av de intervjuade vid intervjutillfället hade med sig Statsrådets redo-
görelse kan antyda en ovilja att genomföra en självständig analys som avviker från
den officiella, åtminstone offentligt.

Trots detta är skillnader ledningarna emellan avseende VAD små. Grovt förenklat
kan sägas att de uttalanden som inte prioriterade territoriet (90%) fördelade sig 45-45
(kraftcentrum, infrastruktur & institutioner kontra idé) för den politiska ledningen
mot 35-55 för den militära. Även i detta fall synes således den militära ledningen föra
ett mer abstrakt resonemang.

Fastän det finns skillnader ledningarna emellan avseende VEM och VAD är enig-
heten mycket stor i synen på HUR.  De uttalanden från representanter från respektive
ledning som inte förordat en defensiv strategi innehåller samtidigt en passus om att en
semi-defensiv strategi troligen inte är ett realistiskt val för Finland. Möjligen kan detta
förklaras av att andelen traditionella uttalanden i synen på VEM trots allt är övervä-
gande, för den militära ledningen hela 89%, och att den abstrakta synen på VAD, d.v.s.
den något diffusa idén, ännu inte släppt sitt grepp över HUR.

Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv  

0% 0% 7% 93%  
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4. Sammanfattning och slutsatser av finsk försvarspolitik
1995–2000

4.1 VEM hotar Finland militärt?
Den politiska ledningen uppvisade ett globalt tänkande vid SR95. Detta var dock inte
helt oproblematiskt och medförde stark intern kritik. Steget från traditionellt säkerhets-
politiskt tänkande med betoning av försvarspolitiken tenderade att i alltför stor grad
ha övergetts till förmån för ett mer utrikespolitiskt resonemang. Detta återspeglas av
att andelen traditionella uttalanden endast var 44%. Ordningen verkar vara återställd
vid SR97 då andelen gått upp till 71%.

Såväl den regionala nivån som den militära kapaciteten lyfts nu ånyo fram på
bekostnad av de andra nivåerna respektive rötterna. Särskilt den globala nivån och de
samhälleliga rötterna har tappat förespråkare. Vid I00 har det skett en förnyad sväng-
ning varvid den kontinentala nivån vunnit mark på bekostnad av den regionala. Sam-
tidigt verkar den militära kapacitetens förespråkare ha återgått till den politiska viljans
rötter.

Tyvärr fanns inga militära uttalanden att jämföra med för situationen vid SR95.
Däremot kan konstateras att de bägge ledningarna uppvisar en likartad rörelse från
såväl den regionala som globala nivån mot den kontinentala mellan SR97 och I00.
Avseende de olika aspekterna är dock bilden en annan. Medan den militära ledningen
ökat andelen uttalanden som pekar på den militära kapaciteten och minskat de som
pekar på de politiska respektive ekonomiska rötterna så har den politiska ledningen
gjort precis tvärtom. Likhet finns enbart i den ökade andelen uttalanden avseende de
samhälleliga rötterna. Sammantaget framträder dock en bild om att de bägge led-
ningarna har olika synsätt på VEM som hotar Finland militärt, åtminstone sett till
frekvens. Substantiellt är skillnaderna mindre.

Nedanstående figurer sammanfattar de båda ledningarnas syn på VEM vid
undersökningstillfällena.144

Figur 8.37: Den relativa fördelningen av politiska uttalanden avseende VEM som hotar Finland
militärt 1995-2000

Figur 8.38: Den relativa fördelningen av militära uttalanden avseende VEM som hotar Finland
militärt 1995-2000

 Regionalt Kontinentalt Globalt  Militärt Politiskt  Ekonomiskt Samhälleligt 
SR95 10% 56% 34%  11% 45% 10% 34% 
SR97 38% 49% 14%  44% 36% 6% 15% 

I00 26% 63% 11%  18% 45% 8% 29% 
 
 

 Regionalt Kontinentalt Globalt  Militärt Politiskt  Ekonomiskt Samhälleligt 
SR95 0% 0% 0%  0% 0% 0% 0% 
SR97 78% 17% 6%  34% 55% 12% 0% 

I00 63% 34% 3%  42% 49% 3% 6% 
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4.2 VAD skall Finlands försvarsmakt skydda mot militära hot?
Den politiska ledningen uppvisar stora svängningar även i synen på VAD. Vid SR95
betonades idén ytterst starkt och då särskilt den internationella dimensionen. Vid SR97
är det istället infrastrukturen som prioriteras högst samtidigt som resonemang kring
kraftcentrum dyker upp. Detta tilltar vid I00 medan idén ånyo vunnit anhängare. Nu
är det dock främst den nationella dimensionen som lyfts fram. Befolkning, institutio-
ner och territorium har genomgående tonats ned.

De militära uttalandena har inte svängt lika mycket över tiden. Territorium och
den nationella dimensionen av idén har hela tiden svarat för drygt hälften, 62–73%, av
uttalandena. Den militära ledningen påtalade redan vid SR95 infrastrukturens bety-
delse och uppvisade samtidigt antydningar av ett resonemang kring kraftcentrum.
Det de båda ledningarna har gemensamt är den ökade betydelsen av just kraftcen-
trum samt den nationella dimensionen av idén.

Nedanstående figurer sammanfattar respektive lednings syn på VAD under var
och en av undersökningstillfällena.145

Figur 8.39: Den relativa fördelningen av politiska uttalanden avseende VAD försvarsmakten skall
skydda mot militära hot 1995–2000

Figur 8.40: Den relativa fördelningen av militära uttalanden avseende VAD försvarsmakten skall
skydda mot militära hot 1995–2000

4.3 HUR bör Finlands försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
Den politiska ledningen har genomgående förordat en defensiv strategi. De enda
undantag som hittats härrör från I00. De båda förespråkarna för den semi-defensiva
strategin framhöll dock att de tvivlade på att strategin egentligen utgjorde ett realis-
tiskt alternativ för Finland.

Den militära ledningen uppvisar en likartad bild. Mot bakgrund av detta är be-
dömningen att det råder stor enighet ledningarna emellan i synen på HUR Finlands
försvarsmakt bör lösa dess krigsuppgifter.

Nedanstående figurer sammanfattar respektive lednings syn på HUR under var
och en av undersökningstillfällena.146

 Befolkning Infrastruktur Institutioner Kraftcentrum Idé Territorium 
SR95 2% 0% 7% 0% 84% 7% 
SR97 0% 55% 7% 14% 14% 10% 
I00 0% 18% 0% 27% 45% 9% 

 
 

 Befolkning Infrastruktur Institutioner Kraftcentrum Idé Territorium 
SR95 7% 13% 7% 0% 33% 40% 
SR97 5% 15% 15% 0% 30% 35% 
I00 0% 15% 15% 8% 54% 8% 
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Figur 8.41: Den relativa fördelningen av politiska uttalanden avseende HUR försvarsmakten skall
lösa dess krigsuppgifter 1995-2000

Figur 8.42: Den relativa fördelningen av militära uttalanden avseende HUR försvarsmakten skall
lösa dess krigsuppgifter 1995-2000

4.4 Avslutande slutsatser
Den samlade bedömningen är att den militära ledningen har, åtminstone offentligt,
ett strikt professionellt synsätt på VEM. Detta bedöms grunda sig på försvarspoli-
tiska utgångspunkter.

Den politiska ledningen bedöms istället föra ett vidare säkerhetspolitiskt resone-
mang där försvarspolitiken spelar en underordnad roll. Vid SR95 synes det t.ex. vara
betydelsefullt för den politiska ledningen att legitimera ett närmande till Västeuropa
varvid de moderna uttalandena t.o.m. var i majoritet.

Samtidigt betonades starkt den internationella dimensionen av VAD.  Vid SR97
verkar legitimitetsbehovet ha nedgått varför den nationella dimensionen ånyo lyfts
fram och de traditionella uttalandena i synen på VEM blir fler.

Över tiden har HUR aldrig ifrågasatts i någon egentlig mening. Tvärtom har kon-
sekvenserna av ett ökat internationellt samarbete, främst ev. deltagande i freds-
framtvingande operationer, debatterats flitigt. Kopplingen mellan ett sådant delta-
gande (taktiskt vägval) och den nationella strategin har varit tydlig. Även avvägningen
mellan kvalitet och kvantitet har haft denna återkoppling (tekniskt vägval).

Sammantaget uppvisar den politiska och den militära ledningen en starkt enig syn
på HUR, skillnaderna ledningarna emellan avseende VEM och VAD till trots.

 Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv 
SR95 0% 0% 0% 100% 
SR97 0% 0% 0% 100% 

I00 0% 0% 13% 87% 
 
 

 Offensiv Semi-offensiv Semi-defensiv Defensiv 
SR95 0% 0% 0% 100% 
SR97 0% 0% 0% 100% 
I00 0% 0% 7% 93% 
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240



241

DEL IV
Avslutande resonemang

Kapitel 9 Avslutande resonemang
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KAPITEL 9
Resultat och resonemang

Kapitlet är indelat i åtta avsnitt. I det inledande avsnittet jämförs förhållandet mellan
den politiska och den militära ledningen i Sverige vad gäller deras syn på försvars-
doktrin med motsvarande förhållande i Norge och Finland. I det andra avsnittet förs
ett resonemang kring idealbilder och ett förenklat sätt att beskriva och jämföra doktrinsyn.
Avsnittet är således direkt relaterat till avhandlingens två första frågeställningar (Vilken är
den politiska ledningens syn på den försvarspolitiska doktrinen? Vilken är den militära
ledningens syn på den försvarspolitiska doktrinen?) och knyter an till resonemanget i
kapitel 4. I det tredje avsnittet ställs frågan om de olika, till synes underordnade,
vägvalen har någon koppling till valet av strategi. Detta avsnitt är alltså relaterat till den
tredje frågeställningen (Kan olika underordnade tekniska, taktiska och operativa vägval
förklara skillnader i synsätt på strategi och därmed även på doktrin?) och knyter an till
resonemanget i kapitel 5. I det fjärde avsnittet förs ett bredare resonemang kring hur
skillnader och likheter i doktrinsyn kan förklaras. Även detta avsnitt knyter an till reso-
nemanget i kapitel 5. I det femte avsnittet görs ett försök att förklara resultaten från
var och en av de tre staterna. Härvid används den modell som beskrivits i det fjärde
avsnittet. Resonemanget i de fem inledande avsnitten sammanfattas i det sjätte avsnit-
tet medan det sjunde avsnittet sammanfattar hela avhandlingen. I det avslutande av-
snittet ges förslag till fortsatt forskning.1

1. Jämförelse av resultaten från de olika staterna
De komparativa resonemang som förs i detta avsnitt grundar sig på den empiri som
redovisats i del III. Här jämförs de sammanfattande slutsatserna för var och en av de
tre staterna från denna del. De sammanfattande slutsatserna från var och en av sta-
terna grundar sig i sin tur på slutsatser från tre olika undersökningstillfällen.

1.1 VEM hotar landet militärt?
Andelen traditionella uttalanden, d.v.s. uttalanden som betonar militär kapacitet och
politiska rötter på den regionala och den kontinentala nivån, skiljer länderna åt.2  Medan
de skillnader som framkommit i textmaterialet mellan ledningarna i Sverige aldrig
varit större än tio procentenheter så har skillnaderna i de andra staterna legat mellan
20 och 25 procentenheter. I det svenska textmaterialet vid FB97 producerade t.o.m.
den politiska ledningen relativt sett fler traditionella uttalanden än den militära. Mot-
svarande inträffade enbart i Norge men då vid intervjutillfället. Vid motsvarande
tillfälle i Finland var emellertid skillnaderna hela 29 procentenheter.
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Figur 9.1: Andelen traditionella uttalanden från respektive ledning vid de olika undersöknings-
tillfällena

Mycket tyder på att den militära ledningen i Sverige står närmare den politiska i synen
på VEM (som hotar det egna landet) än vad dess motsvarighet i Norge respektive
Finland gör med sina respektive politiska ledningar. Detta återspeglas bl.a. i den svenska
militärledningens vidare säkerhetspolitiska resonemang. Förutsättningarna för att nyttja
försvarsmakten som stöd för utrikespolitiken torde därvidlag vara bättre i Sverige än
i de övriga två staterna.

1.2 VAD skall landets försvarsmakt skydda mot militära hot?
Gemensamt för de tre staterna verkar vara att den militära ledningen i större utsträck-
ning än den politiska betonar abstrakta värden. Dessa värden består alltså dels av
territorium, dels av idé. Idén har dels en nationell dimension, suveräniteten, dels en
internationell, betonandet av mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprinciper.
Den läsare som vill ha närmare förtydligande avseende vilka aspekter som inryms i
siffrorna i figuren nedan hänvisas till del III.

Figur 9.2: Andelen abstrakta uttalanden från respektive ledning vid de olika undersökningstill-
fällena

De politiska ledningarna i var och en av de tre staterna har i större utsträckning än de
militära betonat den internationella dimensionen av idén. Den stora andelen uttalanden
från politiker i Finland vid SR95 liksom den stora andelen i Sverige vid FB96 inrymmer
t.ex. båda stark fokusering på idéns internationella dimension. Detta ger en bild av att
de båda politiska ledningarna har sökt en likartad väg att legitimera försvarsmaktens
fortsatta existens efter det kalla krigets slut.

Medan de politiska ledningarna i Sverige och Finland ser försvarsmakten som ett
potentiellt redskap att nyttja som stöd till utrikespolitiken, d.v.s. som en internationell
resurs, ser de militära ledningarna i dessa stater försvarsmakten som den yttersta garanten
för den nationella existensen, d.v.s. som en nationell resurs.

 Sverige  Norge  Finland  

 Politiker Militärer Politiker Militärer Politiker Militärer 
Försvarsbeslut 1992-1995 64% 74% 59% 84% 44% x 
Försvarsbeslut 1996-1998 55% 54% 52% 72% 71% 83% 
Intervjuer 1998-2000 57% 59% 59% 55% 60% 89% 
 

 

 Sverige  Norge  Finland  

 Politiker Militärer Politiker Militärer Politiker Militärer 
Försvarsbeslut 1992-1995 50% 68% 50% 78% 91% 73% 
Försvarsbeslut 1996-1998 68% 61% 56% 69% 84% 65% 
Intervjuer 1998-2000 34% 40% 12% 62% 54% 62% 
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Tendensen är dock att den militära ledningen i var och en av de tre staterna är på
väg att överge detta synsätt till förmån för mer konkreta värden: infrastruktur och
kraftcentrum. Andelen uttalanden som betonade infrastruktur och kraftcentrum var
under första hälften av 1990-talet cirka 15% för var och en av de tre staternas militära
ledningar. Vid intervjutillfället i anslutning till sekelskiftet var denna andel i både Sverige
och Norge cirka 40% medan andelen i Finland var 23%. En viktig skillnad mellan
Sverige och Norge är härvid att de norska uttalandena inrymmer infrastruktur som är
avsedd att möjliggöra mottagande av allierade förstärkningar, en aspekt som av na-
turliga skäl saknas i de svenska uttalandena.

En annan skillnad är den mellan Sverige å ena sidan samt Norge och Finland å den
andra avseende den militära ledningens betonande av den internationella dimensionen
av idén. Sådana uttalanden saknas helt och hållet i såväl Norge som Finland, medan
det vid I98 framkom två direkta uttalanden och flera antydningar i Sverige.

Mycket tyder på att den militära ledningen i Sverige står närmare den politiska
även i synen på VAD (som skall försvaras) än vad dess motsvarighet i Norge och
Finland gör med sina respektive politiska ledningar. Detta återspeglas bl.a. i den svenska
militärledningens förmåga dels att föra ett konkret resonemang kring kraftcentrum,
dels att vidga horisonten utanför de nationella ramarna Förutsättningarna för att nyttja
försvarsmakten som stöd för utrikespolitiken torde således även i detta sistnämnda
avseende vara bättre i Sverige än i de övriga två staterna.

1.3 HUR bör landets försvarsmakt lösa dess krigsuppgifter?
Medan det råder stor överensstämmelse mellan de båda ledningarnas synsätt i såväl
Norge som i Finland, är skillnaderna påtagliga i Sverige. Av samtliga undersökta led-
ningar är det enbart den svenska militära ledningen som förordar annat än en defen-
sivt inriktad strategi.

Figur 9.3: Andelen defensiva uttalanden från respektive ledning vid de olika undersökningstill-
fällena

Möjligen hänger den svenska militära ledningens allt offensivare synsätt samman med
den minskade volymen värnpliktiga. Helt klart är i varje fall att Sverige skiljer sig från
de övriga två länderna i avvägningen mellan kvantitet och kvalitet. Medan denna
avvägning debatterats tydligt i Norge så har den debatten näst intill saknats helt i
Sverige. Samtidigt avdelar Norge knappa 30% av försvarsbudgeten till materielanskaff-

 Sverige  Norge  Finland  

 Politiker Militärer Politiker Militärer Politiker Militärer 
Försvarsbeslut 1992-1995 100% 96% 100% 100% 100% 100% 
Försvarsbeslut 1996-1998 100% 49% 100% 91% 100% 100% 
Intervjuer 1998-2000 91% 33% 91% 100% 100% 100% 
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ningar medan motsvarande siffra i Sverige är drygt 40%. I och för sig är siffran i
Finland också kring 40% men där åtgår mer än hälften av materialanslagen enbart till
anskaffningen av F-18.3

Vad avser markstridskrafterna verkar avvägningen i Finland under 1990-talet ha
skett till kvantitetens fördel. Drygt 80% av årskullen genomför t.ex. militär grundut-
bildning medan motsvarande siffra i Sverige är knappa 40% och i Norge drygt 70%.
Detta medför att markstridskrafterna i Sverige ges helt andra förutsättningar att in-
förskaffa den materiel som krävs för att i praktiken kunna sätta handling bakom
orden om att övergå till ett manöverorienterat operationskoncept.

En annan skillnad är att det förts en debatt i Finland, bl.a. i riksdagen, om delta-
gandet i fredsframtvingande insatser och dess konsekvenser för den krigsutkämpande
strategin. Även om dessa insatser endast berör en liten del av försvarsmakten, mot-
svarande en eller möjligen ett par bataljoner åt gången, saknas motsvarande debatt i
Sverige.

2. Resonemang kring idealbilder – Ett sätt att beskriva och
jämföra

I såväl Norge som Finland uppvisar de bägge ledningarna olika synsätt vad avser
VEM och VAD. Detta gäller såväl avseende frekvens som avseende substans. Sålunda
synes respektive stats politiska ledning föra ett mer säkerhetspolitiskt orienterat reso-
nemang medan den militära ledningen mer för ett nationellt försvarspolitiskt resone-
mang.

I Sverige, däremot, råder relativt sett stor enighet mellan de båda ledningarnas
synsätt avseende såväl VEM som VAD. Möjligen beror olikheterna mellan länderna
på att den svenska militära ledningen har ett större utrymme att uttala sig i politiska
bedömningsfrågor varför ledningen också kan producera mindre konservativa utta-
landen avseende VEM och mindre abstrakta uttalanden avseende VAD än sina mot-
svarigheter i Norge respektive Finland.

Framförallt i Finland synes den militära ledningen ikläda sig rollen som en strikt
professionell  tjänstemannakår utan ambition att blanda sig i den politiska sfären,
åtminstone inte offentligt.

När det gäller synen på HUR är förhållandet det motsatta. Här uppvisar den
politiska respektive den militära ledningen i såväl Norge som Finland stort samför-
stånd sinsemellan vad avser den strategi som landets försvarsmakt bör lösa dess krigs-
uppgifter med. I Finland är t.o.m. enigheten så gott som total.

I Sverige råder däremot stor oenighet mellan ledningarnas respektive synsätt. Det
är den militära ledningen som avviker från de övriga ledningarnas synsätt så till vida
att man förordar en semi-offensiv strategi. Trots att de bägge ledningarna i såväl
Norge som Finland är relativt oeniga avseende VEM och VAD så är de eniga i HUR.
I Sverige är ledningarna däremot eniga i VEM och VAD men oense i synen på HUR.
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Figur 9.4: Försvarsdoktrinens idealbilder i repris.

Som framgått tidigare i detta avsnitt så är den vanligast förekommande idealbilden
bild 1, d.v.s. traditionell syn på VEM, abstrakt syn på VAD och defensiv syn på HUR. Vid
elva av 17 tillfällen framträder denna bild. I figuren nedan sammanfattas avhandlingens
resultat avseende de två första frågeställningarna. Här framgår att det funnits skillnader
i synsätt vid två av de tre undersökningarna i Sverige men endast vid en av tre i de
båda andra staterna.

Figur 9.5: Respektive lednings idealbild under undersökningsperioden

I Norge framträder bild 1 vid fem tillfällen. Endast vid intervjuerna med den politiska
ledningen framkom en annan idealbild. Den avvikande frågan berörde då VAD.

I Finland sker avvikelser från idealbild 1 vid två tillfällen. Vid SR95 redovisade den
politiska ledningen en idealbild som den kom att få kritik för. Den avvikande frågan
berörde då VEM och kritikerna menade att synen var allt för modern. Vid SR97
uppvisade den politiska ledningen idealbild 3. Den avvikande frågan berörde nu VAD.
Från att ha varit abstrakt hade synen på VAD blivit mer konkret.

Inte vid något tillfälle, vare sig i Norge eller i Finland, har den avvikande frågan
berört HUR. Inte vid något tillfälle, vare sig i Norge eller i Finland, har den militära
ledningen intagit någon annan idealbild än bild 1.

I Sverige sker avvikelser från idealbild 1 vid tre tillfällen. Vid FB97 redovisar den
militära ledningen en idealbild där synen på HUR är offensiv. Vid intervjuerna avviker
såväl den militära som den politiska ledningen från den abstrakta synen på VAD. Den
militära ledningen har även vid detta tillfälle en offensiv syn på HUR och avviker

 Sverige  Norge  Finland  
 Politiker Militärer Politiker Militärer Politiker Militärer 

Försvarsbeslut 1992-95 1 1 1 1 5 x 
Försvarsbeslut 1996-98 1 2 1 1 3 1 
Intervjuer 1998-2000 3 4 3 1 1 1 
   
 

 VEM VAD HUR 
1 T A De 
 2 T A O 
3 T K De 
4 T K O 
5 M A De 
6 M A O 
7 M K De 
8 M K O 
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således i dubbel bemärkelse från idealbild 1. Vid två tillfällen har den avvikande frå-
gan i Sverige berört HUR. Vid två tillfällen har den militära ledningen i Sverige intagit
en annan idealbild än bild 1.

Efter att ha beskrivit och jämfört den politiska och den militära ledningens doktrin-
syn under 1990-talet i tre nordiska länder är det ofrånkomligt att ställa sig frågan:
Varför avviker endast den militära ledningen i Sverige från den defensiva synen på HUR?

I de två nästkommande avsnitten görs försök att besvara denna fråga. Samtidigt
vill jag slå fast att jag nu ger mig in i ett friare resonemang där bl.a. resultaten från den
empiriska analysen används för att förklara varför skillnader i synsätt på doktrin och
strategi kan uppstå mellan en stats politiska och militära ledning. Jag vill påminna
läsaren om att den tredje frågeställningen i kapitel 1 inte sträckte sig längre än till just
”kan”.

3. Resonemang kring underordnade vägval – Ett sätt att
förklara?
Som tidigare framgått så har jag redovisat det empiriska materialet i avhandlingen
strukturerat utifrån syftet att beskriva och jämföra doktrinsyn. Materialet har dess-
utom primärt införskaffats för att fylla detta syfte. Tillsammans medför detta att
mina anspråk på att kunna förklara varför det föreligger skillnader i synsätt mellan den
politiska och den militära ledningen i Sverige inte sträcker sig längre än till att påvisa
faktorer som kan bidra till förklaringen. Det empiriska underlag jag införskaffat medger
inte några andra slutsatser än att operativa, taktiska och tekniska vägval kan ha påver-
kat synen på strategi och därmed på doktrin. Det resonemang som presenteras i
detta och nästkommande tre avsnitt kan ses som hypoteser som i sin tur kan prövas,
kompletteras och vidareutvecklas i vidare forskning.

Det finns åtminstone tre intressanta aspekter som skiljer Sverige från de övriga två
vad avser HUR. Det går således att finna belägg för att operativa, taktiska och tek-
niska vägval påverkar valet av strategi.

Figur 9.6: HUR (Försvarspolitiskt strategival) påverkas av tekniskt, taktiskt och operativt vägval.

    FÖRSVARSDOKTRIN  
       
   VEM    
       
   VAD    
       

TEKNISKT VAL > > HUR < < OPERATIVT VAL 
   ^    
   ^    
          TAKTISKT VAL   
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Den första aspekten gäller övergången till ett manöverorienterat operationskoncept,
d.v.s. det operativa vägvalet. I Sverige betonades härvid nödvändigheten att förbättra
markstridskrafternas mekanisering och eldkraft. Handling läggs bakom orden. Sålunda
införskaffas t.ex. nya stridsvagnar från Tyskland. Även luftstridskrafterna förnyas varvid
möjligheterna att understöda markstridskrafterna bibehålls.

I Norge, däremot, verkar de ekonomiska realiteterna snabbt hinna ifatt verklighe-
ten. Övergången stannar vid en läpparnas bekännelse. Markstridskrafterna synes prio-
riteras lägst, efter i första hand sjö- men även efter luftstridskrafterna. De senare ges
liten möjlighet att direkt understöda markstridskrafterna eftersom attackkapacitet inte
införskaffas.

I Finland inköptes förvisso stridsflygplan (F-18) men dessa ges i första hand
luftförsvarsuppgifter. Vad gäller markstridskrafterna prioriteras dessutom numerär
före mekanisering. Utnötning och uthållighet synes vara de alltjämt gällande honnörs-
orden.

Kontentan av det hela är att det endast är i Sverige som det de facto ges förutsätt-
ningar till en praktisk övergång till ett manöverorienterat operationskoncept. Det är
möjligt att detta faktum påverkar den militära ledningens syn på HUR i en mer offen-
siv riktning. Dessutom kanske den politiska ledningen saknar insikt av vad ett operativt
vägval innebär för den strategiska nivån.

För det andra är det möjligt att även det taktiska vägvalet påverkar valet av stra-
tegi: Efter det kalla krigets slut har betoningen av VEM nedgått betydligt i Sverige.
Samtidigt synes VAD i större omfattning ha tillåtits påverka HUR. För politikerna
blev det kanske, efter det kalla krigets slut och Sveriges EU-medlemskap, naturligt att
se ett starkare svenskt engagemang för säkerheten i Europa. Detta kanske ledde till en
betoning av den internationella dimensionen av VAD sedan traditionell ”låsning” vid
neutralitet hade tonats ned. Den militära ledningen såg, å sin sida, möjligen att organi-
sationens existens var i farozonen och sökte därför nya uppgifter som skulle kunna
motivera dess fortlevnad. Ett ökat deltagande i internationell krishantering kanske
blev lösningen. Problemet är bara att den försvarsmakt som inriktas mot ett sådant
deltagande inte nödvändigtvis också lämpar sig för defensiva strategier vad avser
försvaret av det egna landet. De förband som ges uppgifter i peace enforcement torde
kräva annan utbildning, utrustning och organisation än de förband som tidigare givits
traditionella uppgifter i peace keeping. Denna ”taktiska” insikt kanske den politiska led-
ningen, till skillnad från den militära, saknat. Den politiska ledningen i Sverige insåg
m.a.o. kanske inte konsekvenserna för den strategiska nivån när ledningen på den
taktiska nivån gjorde vägvalet att svenska förband också skulle kunna ges uppgifter i
peace enforcement. Att bägge ledningarna i Finland haft denna insikt framgår däremot
med all önskvärd tydlighet.

En tredje aspekt utgörs av den militärtekniska utvecklingen, d.v.s. det tekniska väg-
valet. Detta kan åskådliggöras i de avvägningar mellan kvantitet och kvalitet som
gjorts i var och en av de tre staterna. Medan såväl Norge som Finland höjer kvalitets-
nivån i en försvarsgren åt gången, så sker höjningen på bred front i Sverige.
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I Finland prioriteras flygstridskrafterna vad avser materielanskaffning, något som
momentant märkts i materialanslagens andel av den totala försvarsbudgeten. Samti-
digt betonar finländarna markstridskrafternas avgörande betydelse när det gäller för-
svaret av det egna landet och i detta fall är det utan tvekan den kvantitativa aspekten
som anses vara den styrande. Detta återspeglas bl.a. i den fortsatt höga andel av
åldersklassen som genomför militär grundutbildning.

I Sverige utgör materielanskaffningarna drygt hälften av försvarsbudgeten. Ande-
len av åldersklassen som genomför militär grundutbildning är mindre än hälften av
andelen i såväl Norge som Finland.

De materielsystem som nyanskaffas, t.ex. stridsvagnar och stridsflygplan, är åt-
minstone en generation modernare än de Norge och Finland modifierar eller köper
begagnade.

I Norge prioriterades sjöstridskrafterna. Sålunda sker nyanskaffning av fregatter
samtidigt som de övriga försvarsgrenarna får stå tillbaka. Materielanslagens andel av
försvarsbudgeten är dessutom nära nog hälften mot förhållandet i Sverige. Bägge
ledningarna är noga med att poängtera att de satsningar som trots allt äger rum inte
innebär en övergång till ett högteknologiskt försvar. Några motsvarande deklaratio-
ner återfinns inte i Sverige. Sammanfattas ovanstående resonemang framträder ned-
anstående figur. Här sammanfattas resonemanget kring avhandlingens tredje fråge-
ställning.

Figur 9.7: Olika underordnade vägval som kan påverka valet av strategi på den försvarspolitiska
nivån.

Jag bedömer att utfallen för var och en av de oberoende variablerna från figur 9.6 på
olika sätt påverkar utfallet på den beroende variabeln. Till skillnad från Norge och
Finland har Sverige gjort vägval vid var och en av de tre militärpolitiska nivåerna som
talar för en offensiv strategi på den försvarspolitiska nivån.

Om jag har lyckats i mina tidigare beskrivningar av de avgränsningar som jag gjort
i min avhandling bör vän av ordning nu ställa åtminstone en viktig fråga: Hör inte
vägvalet mellan peace enforcement och peace keeping till en annan situation än den
krigsutkämpande, d.v.s. till en annan situation än den avhandlingen behandlar?

 Defensiv strategi Offensiv strategi 

Operationskoncept      
(operativt vägval)         

Utmattning  Manöver 

Internationella insatser 
(taktiskt vägval) 

Peace keeping Peace enforcement 

Avvägning kvant / kval 
(tekniskt vägval) 

Kvantitet Kvalitet 
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Svaret på denna fråga är tveklöst ja! I kapitel 2 sade jag uttryckligen att jag avgrän-
sade mig till den krigsutkämpande situationen. Figur 2:2 antydde t.o.m. vattentäta
skott mellan de olika situationerna. Såväl peace enforcement som peace keeping är i detta
sammanhang att betrakta som alternativ i ett vägval som härrör från den krishanterande
situationen.

Till skillnad från de operativa och tekniska vägvalen så har jag emellertid inte hittat
något taktiskt vägval som hör till den krigsutkämpande situationen. Det kan dock
konstateras att det taktiska vägval som jag trots allt har hittat KAN påverka den
försvarspolitiska strategin för den krigsutkämpande situationen, trots att detta vägval
INTE hör till denna situation.

Det resonemang som bl.a. den politiska ledningen i Finland förde kring detta
vittnar om att det alltså finns en koppling inte bara mellan de olika hierarkiska nivå-
erna inom en och samma situation, utan dessutom mellan nivåer från olika situationer.
Jag anser att detta understryker mitt tidigare påstående om att en heltäckande för-
svarspolitisk doktrin bör innehålla strategier för var och en av de tre situationerna
krigsutkämpande, krigsavhållande och krishanterande. Det är således av vikt att ta fasta på
att de olika situationerna påverkar varandra. Det kan t.ex. innebära att ett taktiskt
vägval för den krishanterande situationen påverkar det strategiska vägvalet för den
krigsutkämpande situationen. Nedanstående figur försöker åskådliggöra den ömsesi-
diga påverkan mellan situationerna.

Figur 9.8: De olika situationerna påverkar varandra.

Jag vill än en gång understryka att det inte är frågan om alternativa utan kompletterande
strategier. För att en försvarspolitisk doktrin skall vara heltäckande bör den således
innehålla en strategi för var och en av ovanstående situationer. För att doktrinen
dessutom skall vara konsekvent bör dessa strategier vara förenliga med varandra.
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En viktig slutsats av detta resonemang är således att olika vägval påverkar den
försvarspolitiska helheten. Detta gäller inte enbart vertikalt (mellan olika nivåer i en
och samma situation) utan även horisontellt (mellan olika situationer).

4. Resonemang kring doktrinutveckling – Ett utvecklat sätt
att förklara?

Min egen förklaringsmodell tar fasta dels på fyra politikområden, dels på de fem
nivåerna enligt Luttwaks vertikala dimension. Jag kommer i detta avsnitt att komma
in på vissa skillnader länderna emellan som jag tonade ner i kapitel 1. Till dessa skillna-
der hör lösningar på den storstrategiska nivån och den försvarspolitiska besluts-
processen.

Figur 9.9: Den holistiska synen på fyra politikområden och fem nivåer.

 
 STORSTRATEGISK NIVÅ  
   
 Säkerhetspolitik  
   
 Totalförsvarspolitik  
   
   
 STRATEGISK NIVÅ  
   
 Försvarspolitik  
   
   
 Militärpolitik  
   
 OPERATIV NIVÅ  
   
 TAKTISK NIVÅ  
   
 TEKNISK NIVÅ  
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Ovanstående figur med flera områden och nivåer kan dock förenklas. Jag gör detta
genom att, för det första, betrakta den storstrategiska nivån som en politisk sfär där
den politiska ledningen har ett dominerande inflytande. Dessutom, för det andra,
betraktar jag det militärpolitiska området som en militär sfär där den militära ledningen,
främst genom sin kunskap i sakområdet, har ett dominerande inflytande.

Slutligen betraktar jag den mellanliggande strategiska nivån, d.v.s. det försvarspoli-
tiska området, som ett koordinerande skikt mellan de två sfärerna. I detta skikt antas
de båda ledningarna ha lika stort inflytande. I detta skikt koordineras alltså militär-
politiken med säkerhetspolitiken och vice versa.

Jag återkommer här till det resonemang om styrning som fördes i kapitel 2. Där
konstaterades att en av den politiska ledningen formulerad doktrin kan fylla två syf-
ten. För det första kan den i initieringsfasen ange det utrymme inom vilket den militära
ledningen har att utforma sina beslutsförslag. Resultatet från den empiriska analysen
visar att det här inte är tillräckligt för den politiska ledningen att enbart redovisa sin
syn på vilka värden som skall försvaras och vilka hot som föreligger mot dessa
värden. Resultatet från den svenska undersökningen visar att trots att den politiska
och den militära ledningen hade likartad syn på dessa aspekter av doktrinen så kom
de båda ledningarna fram till olikartad syn på strategi.

För det andra kan doktrinen användas som standard i efterkontrollen. Den poli-
tiska ledningen skulle t.ex. kunna jämföra sin strategi med den strategi som den mili-
tära ledningen förordar. Eventuella avvikelser, såsom det svenska fallet, skulle däref-
ter kunna korrigeras.

Detta är dock en beskrivning av en optimal situation. Saknas den koordinerande
nivån helt eller delvis är risken att sfärerna utvecklas var för sig påtaglig. Detta kan
medföra att den politiska ledningen utvecklar en säkerhetspolitisk doktrin där de
militära maktmedlen för t.ex. den krigsutkämpande situationen ges en defensiv stra-
tegi. Underifrån kan den militära ledningen, å sin sida, utveckla en militärpolitisk dok-
trin där de militära maktmedlen för samma situation ges en offensiv strategi.  Vi får
då något som kan kallas okoordinerad doktrinutveckling.

Om den politiska ledningen inte formulerar en tydlig doktrin, inklusive strategi, i
initieringsfasen riskerar den att överlämna initiativet till den militära ledningen. Den
militära ledningen kan då formulera en ”egen” strategi. Den militära ledningen kanske
dessutom inte delger den politiska ledningen sina synpunkter på hur krig skall föras.
Alternativt kanske den militära ledningen inte blir tillräckligt utfrågad om sin strategi-
syn av den politiska ledningen.

Brister den politiska styrningen m.a.o. dessutom i efterkontrollen är risken att det
i praktiken inte finns en samlad säkerhetspolitisk doktrin. De militära maktmedlen
utformas inte integrerat med andra maktmedel.  Den politiska ledningen kan t.ex.
anse att de militära maktmedlen i en krigsutkämpande situation syftar till att fördröja
motståndaren så pass mycket att tiden medger att de politiska och/eller ekonomiska
maktmedlen finner en lösning på konflikten. Den militära ledningen kan, å andra
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sidan, anse att de militära maktmedlen syftar till att förinta motståndarens militära
maktmedel, åtminstone de som inriktas mot det egna landet, för att därigenom un-
danröja hotet.

En tredje variant är att det överhuvudtaget inte sker någon doktrinutveckling i
endera eller båda sfärerna. Det är då frågan om otillräcklig eller obefintlig doktrinutveckling.
Doktrinutvecklingen är otillräcklig om det t.ex. inte tas fram strategier för samtliga
situationer.

I detta scenario formulerar alltså varken den politiska eller den militära ledningen
någon heltäckande doktrin. Detta skulle kunna innebära att landet saknar handlings-
planer för t.ex. hur dess samlade militära resurser skall användas i händelse av ett krig.

I det fortsatta generella resonemanget återgår jag till fokuseringen på den krigs-
utkämpande situationen. Jag kommer härvid att lyfta fram olika aspekter och förutsätt-
ningar som jag, utifrån arbetet med det empiriska materialet, funnit betydelsefulla för
var och en av de olika doktrin-utvecklingarna. I resonemanget gör jag dessutom
återkopplingar till de teoretiska arbetena av Gray, Posen och Van Evera jag hänvisade
till i kapitel 2.4

4.1 Koordinerad försvarspolitisk doktrinutveckling
Av allt att döma krävs det tre viktiga aspekter för att koordinerad försvarspolitisk
doktrinutveckling skall ske.

1. Gynnsamma förutsättningar på den storstrategiska nivån (politisk sfär)
2. Gynnsamma förutsättningar på den militärpolitiska nivån (militär sfär)
3. En koordinerande, mellanliggande nivå

4.1.1 Den storstrategiska nivån
Sannolikt finns det två gynnsamma förutsättningar5 på den storstrategiska nivån som
bidra till att en koordinerad doktrinutveckling överhuvudtaget är möjlig:
• Geografiska faktorer, om dessa entydigt talar för en försvarspolitisk strategi. Geo-

grafiskt djup respektive kraftcentrums lokalisering i förhållande till bedömt hot är
härvid två viktiga parametrar.

• Diplomatiska faktorer, om dessa innehåller en säkerhetspolitisk lösning som inne-
bär alliansanslutning. Sannolikt väljer en småstat som är medlem av en defensiv
allians en defensiv nationell strategi på den försvarspolitiska nivån. Även här torde
geografiska faktorer inverka. Innebär t.ex. alliansmedlemmens geografiska läge att
den ligger i ”frontlinjen” torde den nationella strategin gå ut på att hålla ut intill
dess allierad hjälp anländer.

I den politiska sfären är det således strukturella förutsättningar som inverkar positivt.
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4.1.2 Den militärpolitiska nivån
Antagligen finns det två gynnsamma förutsättningar på den militärpolitiska nivån som
bidrar till att en koordinerad doktrinutveckling överhuvudtaget är möjlig:
• Politiskt engagemang, d.v.s. politiker som har vilja och förmåga att inse den bety-

delse avvägningar på lägre nivåer har för överordnade nivåer.
• Militär lojalitet, d.v.s. (höga) militärer som har vilja och förmåga att undvika sub-

optimering, t.ex. att favorisera den egna försvarsgrenen.

Posen är inne på denna linje i sin organisationsteori där han bl.a. konstaterar att
prioriteringar mellan dels tänkbara hot, dels mellan olika försvarsgrenar görs av den
militära ledningen utan hänsyn till civila synpunkter.6 I sin maktbalansteori nämner han
bl.a. att höga kostnader för militär verksamhet ökar politikernas intresse även då inga
överhängande hot finns.7 Engagemanget skall istället vara en självklarhet för att
åstadkomma koordinerad utveckling.

I den militära sfären är det således egenskaper hos var och en av de båda ledning-
arna som inverkar positivt.

4.1.3 Den koordinerade nivån
Åtminstone två förutsättningar krävs sannolikt för att en koordinerad nivå över-
huvudtaget kan anses existera. Det är, för det första, dialog mellan den politiska och
den militära ledningen och, för det andra, ett institutionaliserande av nivån. Det senare
kan tvinga fram en dialog även då klimatet ledningarna emellan lämnar mycket övrigt
att önska. Gray pekar på konsekvenserna av avsaknaden av dialog medan Posen
varnar för att en institutionaliserad process kan utgöra ett hinder för doktrinutveckling.
Hindret, enligt Posen, kan ligga i att de individer som är involverade i processen inte
ser några personliga fördelar av eventuella förändringar och att de därför kan motar-
beta dessa.8

Enligt min mening bör institutionaliserandet inte stanna vid en process utan bör
även ges någon form av struktur, t.ex. en gemensam organisation. Ett beredningsor-
gan som uteslutande består av representanter från den politiska ledningen kanske inte
är tillräckligt för att en koordinerad doktrinutveckling skall äga rum.

På den koordinerande nivån är således såväl struktur som process av betydelse.

4.2 Okoordinerad försvarspolitisk doktrinutveckling
Jag bedömer att det finns tre anledningar till att okoordinerad doktrinutveckling in-
träffar:

1. Den politiska ledningens agerande
2. Den militära ledningens agerande
3. Den koordinerande nivån saknas helt
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4.2.1 Den politiska ledningens agerande
Jag anser att den politiska ledningen kan hämma en koordinerad doktrinutveckling på
fyra sätt.9 Av dessa sätt sker två genom ledningens agerande och två genom dess
uraktlåtenhet att agera. De två sätt som den politiska ledningens agerande kan hämma
utvecklingen är:
• Den politiska styrningen kan tvinga den militära ledningen att vara mer återhållsam

i nyttjandet av militära resurser än vad det politiska syftet egentligen kräver.
• Den politiska målsättningen kan inte uppnås med militära medel.

Den politiska ledningens agerande på den säkerhetspolitiska nivån kan, genom att
vara oförenligt med vad som överhuvudtaget är möjligt på underordnade nivåer,
inverka negativt på förutsättningarna för koordinerad doktrinutveckling.

De två uraktlåtna ageranden som kan hämma en koordinerad doktrinutveckling
är:
• Den politiska styrningen innehåller inte tillräcklig information för att skapa strate-

gier för militärt agerande.
• Avsaknad av tydlig politisk styrning lämnar den militära ledningen att själv be-

stämma.

Här saknas således vilja och förmåga hos den politiska ledningen att uttrycka sig så att
den militära ledningen erhåller den information som krävs för att överhuvudtaget
kunna koordinera militärpolitiken med överordnade nivåer.

I den politiska sfären är det således avsaknad av egenskaper och förmågor hos
den politiska ledningen som inverkar negativt på förutsättningarna för doktrinutveckling.

4.2.2 Den militära ledningens agerande
Jag anser att även den militära ledningen kan verka hämmande på en koordinerad
doktrinutvecklingen på fyra sätt.10 Även i detta fall sker två genom ledningens age-
rande och två genom dess uraktlåtenhet att agera. De två sätt som den militära led-
ningens agerande kan hämma en koordinerad utveckling är:
• Den militära organisationen är mer villig än den politiska att ta lärdom av krig

som utkämpats utomlands.
• Den militära organisationen är kreativ och utvecklande när politiker hotar organi-

sationens autonomi.

Dessa båda ageranden kan synas vara positiva men jag menar alltså att agerandet kan
inverka negativt på förutsättningarna för koordinerad utveckling. Den militära ledningen
kan t.ex. agera utifrån intryck som inte härrör direkt från överordnade nivåer.

I värsta fall kan den ”förblindas” av sina egna slutsatser från krig som utkämpats
utomlands vilket kan leda till att den inte blir mottaglig för de slutsatser den politiska
ledningen dragit av samma krig. Detta kan bidra till en okoordinerad utveckling.
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Ett exempel på kreativitet från den militära ledningens sida är att presentera för-
slag på nya uppgifter som organisationen kan lösa när de förutsättningar som moti-
verat organisationens gamla uppgifter ändras. När t.ex. kravet på att kunna försvara
landet mot väpnat angrepp nedgår kan den militära ledningen betona försvarets kris-
hanterande förmåga.

De två uraktlåtna ageranden av den militära ledningen är:
• Den militära ledningen är ovillig att förse civila myndigheter och politiker med

information, särskilt sådan som berör genomförande av operationer.
• I situationer då de militära maktmedlen kan komma att behöva nyttjas ser den

militära ledningen mer till militärtekniska aspekter än till möjligheterna att lösa
konflikten med andra medel än de militära t.ex. politiska.

Här saknas istället vilja och förmåga hos den militära ledningen att uttrycka sig så att
den politiska ledningen erhåller den information som krävs för att överhuvudtaget
kunna koordinera militärpolitiken med överordnade nivåer.

I den militära sfären är det således såväl oförmåga som av politikerna ”oönskad”
förmåga hos den militära ledningen som inverkar negativt på förutsättningarna för
koordinerad utveckling.

4.2.3 Den koordinerande nivån saknas helt
I värsta fall saknas såväl dialog mellan de bägge ledningarna som ett institutionaliserat
forum där de åtminstone är tvingade att mötas. Avsaknaden av dialog kan t.ex. bottna
i infekterade dispyter som härrör från den ekonomiska eller organisatoriska styrningen.
Avsaknaden av ett institutionaliserat forum kan bl.a. ha sina orsaker i att den politiska
ledningen valt att försöka kontrollera den militära ledningen genom en politisk pene-
tration av den militära sfären.

Ett tillsättande av civila tjänstemän på traditionellt militära befattningar11 skulle
t.ex. i längden kunna leda till att kontaktytan mellan den politiska och militära sfären
försköts nedåt mot den operativa nivån. Det forum som trots allt skulle finnas skulle
helt enkelt vara på fel nivå för att kunna verka koordinerande på försvarspolitiken.

4.3 Otillräcklig eller obefintlig försvarspolitisk doktrinutveckling
Jag bedömer att det finns två generella hinder som bidrar till otillräcklig, kanske rent
av obefintlig, doktrinutveckling:12

• En försvarsbeslutsprocess som helt eller delvis saknar viktiga organ.
• Förändringar som hotar traditionella former för bedömningar och därför negli-

geras.

Avseende beslutsprocessen kanske vissa beredningsorgan inte tillsätts per automatik.
Processen kan därför variera från ett beslutstillfälle till ett annat. Ett annat alternativ är
det beslutande organet inte är tillräckligt representerat i processens olika steg.
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Avseende bedömningsformerna kanske det är så att vissa faktorer inte utgör vari-
abler utan är konstanter. De geografiska respektive diplomatiska faktorerna kanske
inte upplevs som tillräckligt förändrade för att det skall motivera en revidering av den
befintliga säkerhetspolitiska doktrinen och därför kommer inga förändringsdirektiv
uppifrån. Ett annat alternativ är att faktorerna verkar hämmande. Ett medlemskap i
en allians kanske riskerar att medföra att vissa frågor överhuvudtaget inte kommer
upp på den nationella dagordningen. I bästa fall kanske medlemskapet enbart för-
dröjer den nationella doktrinutvecklingen.  I värsta fall kanske medlemskapet helt eller
delvis raderar ut det nationella politiska engagemanget och den militärpolitiska insik-
ten. Det kan även finnas en tendens att tekniska förändringar snarare assimileras av
den gamla doktrinen än genererar framtagandet av en ny. Detta skulle innebära att
inte heller påtryckning underifrån leder till förändring. Kopplar man detta resone-
mang till Luttwaks olika nivåer går det att tänka sig att förändringar på varje nivå
snarare konserverar än reformerar doktrinutvecklingen. Detta kan bero på att kopp-
lingar nivåerna emellan saknas eller är otydliga. Kopplingen mellan teknisk och taktisk
nivå skulle t.ex. kunna hämmas av relationerna mellan försvarsindustri och respektive
försvarsgren, medan kopplingen mellan taktisk och operativ nivå skulle kunna häm-
mas av relationerna mellan försvarsgrenarna.

Dubbla lojaliteter och suboptimering skulle alltså kunna bidra till att ett holistiskt
synsätt saknas eller är otillräckligt.

5. De tre fallen – Ett försök till förklaring
5.1 Sverige – Okoordinerad försvarspolitisk doktrinutveckling?
Jag anser att skillnaderna i synsätt ledningarna emellan kan ha inträffat p.g.a. en
okoordinerad doktrinutveckling där såväl den storstrategiska som de militärpolitiska
nivåerna utvecklats helt eller delvis var för sig.

Den politiska ledningen har intervenerat på den tekniska nivån bl.a. genom att
fastställa att drygt 50% av försvarsbudgeten skall gå till materielinvesteringar. De er-
forderliga ekonomiska medlen har ”skapats” dels genom att värnpliktsvolymen tillå-
tits nedgå, dels genom att ge avkall på såväl beredskapskrav som repetitionsutbild-
ning. Den materiel som införskaffats har varit ytterst modern. Stora hänsyn till den
inhemska försvarsindustrin torde ha tagits. Detta finner möjligen stöd i den säkerhets-
politiska doktrinen, även om den inhemska betoningen i denna luckrats upp till för-
mån för ett europeiskt samarbete. Anskaffningarna har inneburit en kvalitetshöjning
av samtliga försvarsgrenar. Vad de införskaffade systemen kan prestera verkar dock
ha gått den politiska ledningen förbi liksom de konsekvenser de medför på övriga
nivåer. Den militära ledningen kan, till skillnad från den politiska, ha bedömt att de
moderna systemens offensiva kapacitet måste tillåtas kompensera krigsorganisation-
ens försvagade numerär. Kompensationen kan avse såväl den operativa som den
strategiska nivån.
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Den politiska ledningen har även fastställt att deltagande i internationella operationer är
en av FM:s huvuduppgifter. Sverige har förvisso lång tradition av att bidra till FN:s
försök att lösa konflikter, men detta har främst handlat om fredsbevarande insatser
och har skett inom ramen för det nationella försvarets resurser. De militära förband
som nu sänds utom riket för att delta i internationell krishantering skall dessutom
kunna delta i fredsframtvingande operationer. Detta ställer stora krav på de förband
som ges sådana uppgifter, inte minst avseende den personliga färdigheten. För att
kunna ”leverera” soldater med erforderliga kunskaper och färdigheter, kan FM komma
att tvingas använda grundutbildningen till att utbilda och öva lägre förband (kompanier
och bataljoner) på ett mer offensivt uppträdande än vad som var fallet vid de tradi-
tionella peace-keeping uppdragen.

Tillsammans med den allt mer sällsynta repetitionsutbildningen kan detta medföra
att förbanden på taktisk nivå bibringas personliga färdigheter som lämpar sig mindre
bra för en nationell defensivt inriktad strategi. Denna insikt har kanske den militära till
skillnad från den politiska ledningen. Ånyo synes den senare således vara mer angelä-
gen att delta i internationellt samarbete, något som kanske anses ligga i linje med den
nya säkerhetspolitiska doktrinen, än att se till de konsekvenser som dess beslut har
inom det militärpolitiska området. I vissa fall kan rent av den säkerhetspolitiska dok-
trinen kräva att svenska förband går i bräschen vad gäller fredsframtvingandet.

Det torde t.ex. vara svårt, åtminstone moraliskt, att först aspirera på en plats i
FN:s säkerhetsråd för att sedan, när landet väl tagit plats i rådet, vara med och fatta
beslut om åtgärder landet själv inte är beredd att delta i. Landets politiska ledning
skulle m.a.o. inte leva som den lärde. Den militära ledningen har, å sin sida, inte varit
sen till att nyttja situationen till att motivera den egna fortsatta existensen.

Även om de politiska interventionerna på den tekniska respektive den taktiska
nivån har tvingat fram ett mer offensivt tänkande inom FM, så synes förändringarna
på operativ nivå kommit till stånd främst genom den militära ledningens egna age-
rande. Övergången till ett manöverorienterat operationskoncept bedöms till stor del
ha skett mot bakgrund av de erfarenheter som dragits Gulfkriget. Framförallt den
amerikanska tekniska överlägsenheten synes ha satt spår i det militära tänkandet, men
även den politiska ledningen tycks ha tagit intryck. Sålunda stämmer politiska röster in
i den militära kör som bl.a. efterlyser mer slagkraftiga markstridsförband. I detta fall
är det dock svårt att se någon förändring i den säkerhetspolitiska doktrinen som
skulle kunna tänkas motivera detta politiska agerande.

Tillsammans framträder en bild av en förändrad säkerhetspolitisk doktrin som
övergett den strikta begränsningen till försvar av eget territorium och istället inriktats
mot utökat internationellt samarbete. Samtidigt har det underifrån skett en utveckling,
delvis påkallad av den politiska ledningens agerande, som gått mot ett mer offensivt
militärt uppträdande. Att dessa båda förändringar inte koordinerats framgår av de
skilda synsätt de bägge ledningarna har vad gäller den försvarspolitiska strategin.



259

5.2 Norge – Otillräcklig försvarspolitisk doktrinutveckling?
Trots att såväl den politiska som den militära ledningen i Norge förordade en semi-
defensiv doktrin finns det aspekter som motiverar ett ifrågasättande om det överhu-
vudtaget existerat någon doktrinutveckling i landet under 1990-talet.

På den storstrategiska nivån har man t.ex. från såväl politisk som militär sida varit
obenägen att beakta några förändringar avseende de geografiska respektive diploma-
tiska faktorerna. Avseende de sistnämnda faktorerna har man emellertid poängterat
betydelsen av att säkerställa möjligheterna för allierade förstärkningar att komma till
undsättning om så skulle krävas. Härvid har det framkommit att den hjälp som tidi-
gare betraktades som självklar nu inte längre är det. Insikten om att Norge självt kan
komma att behöva ställa upp som givare har insmugit sig och fick även en konkret
innebörd under Kosovo-konflikten.

Även inom det militärpolitiska området har såväl den politiska som den militära
ledningen varit förändringsobenägen. När det gäller den tekniska nivån så genomförs
den materiella förnyelsen med en försvarsgren i taget varvid sjöstridskrafterna priori-
terats. Såväl mark- som flygstridskrafterna har fått stå tillbaka och förfogar över
materiel som åtminstone är en generation äldre än den som nyinförskaffas i Sverige.
Från såväl politisk som militär sida är man noga med att understryka att den materiel
som trots allt införskaffas, inte innebär en övergång till ett högteknologiskt försvar.

På den taktiska nivån har resonemanget kring ett eventuellt norskt deltagande i
fredsframtvingande operationer förvisso kommit igång, men det har mest handlat
om de krav detta medför på bl.a. utbildning och den personliga säkerheten. I mångt
och mycket begränsar dessutom nuvarande materielpark vad som praktiskt är möj-
ligt. Sålunda innebar t.ex. avsaknaden av attackrobotar att de norska stridsflygplan
som deltog i Kosovo-konflikten enbart kunde ges defensiva luftförsvarsuppgifter.

Någon samordning av de olika försvarsgrenarna på den operativa nivån är över-
huvudtaget svår att hitta. Mycket talar för att dessa var för sig inriktats mot olika
aspekter. Sjöstridskrafterna inriktas mot den aspekt av VAD som särskilt den politiska
ledningen lyfte fram, d.v.s. resurserna i havet. Flygstridskrafterna, å sin sida, bedöms
ha inriktats mot den aspekt av VAD som främst den militära ledningen poängterade,
d.v.s. möjligheterna att motta allierade förstärkningar.

Sålunda avdelas, efter nordiska förhållanden, oproportionerligt mycket av resur-
serna till upprätthållande av flygbaser. Detta sker på bekostnad av såväl stridsflygplanens
antal och kvalitet, bl.a. vad avser beväpning. Markstridskrafterna, slutligen, synes allt-
jämt vara inriktade mot VEM, d.v.s. mot det hot såväl den politiska som den militära
ledningen uppfattar som det största: den ryska kapaciteten på Kola.

Vidare är det svårt att se hur de olika försvarsgrenarna skall kunna integreras till en
gemensamt fungerande försvarsmakt. Det stöd som kan lämnas är främst av indirekt
natur. Flygstridskrafterna kan t.ex. genom sitt luftförsvar minska verkningarna av
motståndarens offensiva vapensystem på de norska sjö- resp- markstridskrafterna,
men något direkt stöd synes inte vara aktuellt. I slutet av undersökningsperioden
framkom att den norska FM skulle övergå till ett manöverorienterat operationskoncept,
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men detta synes ha stannat vid en viljeyttring. En kort tid efter de inledande ambition-
syttringarna konstaterades att de ekonomiska förutsättningarna för en reell övergång
saknades.

Tillsammans ger detta en bild av att såväl den politiska som den militära ledningen
varit obenägen att utveckla rådande doktriner. De förändringar som trots allt skett
bedöms vara otillräckliga för att det skall vara relevant att tala om ”utveckling”. Trots
detta har de bägge ledningarna samma syn på den försvarspolitiska strategin.

Om det fria resonemanget skall drivas ytterligare ett steg kan det vara intressant att
ta fasta på två storstrategiska faktorers eventuella inverkan på den operativa nivån.
För det första gäller det de geografiska förutsättningarna. Norge tvingas t.ex. p.g.a. sin
långa kust avdela betydande resurser till sjöstridskrafterna. Samtidigt medger den
relativt smala ”fronten” mot Ryssland att markstridskrafternas numerär kan hållas
nere. Försvarsgrenarnas relativa tyngd är m.a.o. likvärdig. För det andra gäller det
medlemskapet i NATO. Eventuellt kan de, med andra NATO-medlemmar gemen-
samma, operativa staberna i Nord- respektive Sydnorge medföra att någon nationell
operativ koordinering överhuvudtaget aldrig kommer till stånd. Forsvarets Over-
kommando kanske inte har en tillräckligt tydligt definierad roll i förhållande till NATO-
staben i Stavanger. Såväl den politiska som den militära ledningen kanske förväntar
sig att den operativa koordineringen sköts inom NATO:s kommandostruktur. Detta
kanske också är naturligt, åtminstone vad avser genomförande. Däremot ställer jag
mig tveksam när det gäller doktrinutveckling.

Möjligen kan även den institutionaliserade processen utgöra ett hinder för doktrin-
utveckling. I Stortingets försvarsutskott finns t.ex. inte samtliga stortingspartier repre-
senterade. Vid intervjutillfället var inte ens försvarsministers parti representerat. Sam-
tidigt finns ingen kontinuitet i tillsättandet av försvarsberedningar.

5.3 Finland – Koordinerad försvarspolitisk doktrinutveckling?
I Finland var enigheten ledningarna emellan avseende försvarspolitisk strategi näst
intill total. Det finns några aspekter som talar för att det i Finland skett något som kan
betraktas som koordinerad doktrinutveckling. Att det skett utveckling omvittnas av
bl.a. EU-medlemskapet, avvecklingen av VSB-avtalet samt lösgörandet från freds-
avtalets begränsningar.

På den tekniska nivån har köpet av F-18 satt sin tydliga prägel, bl.a. utgjorde
materialanskaffningarnas andel av försvarsbudgeten momentant nästan 50%. Denna
satsning har dock inte tillåtits påverka förordandet av kvantitet före kvalitet. Mark-
stridskrafterna har t.ex. bibehållit en betydande numerär även om dessa, liksom i
Sverige och Norge, reducerats. Fortfarande genomför dock cirka 80% av årskullen
militär värnplikt.

På den taktiska nivån har debatten varit såväl flitig som utdragen avseende Fin-
lands deltagande i fredsframtvingande operationer. Genomgående har konsekven-
serna för den nationella strategin härvid beaktats. Organisatoriska förändringar har
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genomförts men dessa har främst varit inriktade på att öka förmågan att möta olika
scenarion, främst strategiskt överfall. Tillgänglighet och beredskap har stått i fokus.
De förbättrade möjligheterna att delta i fredsframtvingande operationer har närmast
betraktats som en positiv bieffekt.

På den operativa nivån har den nya presumtiva attackkapaciteten hos flygstrids-
krafterna inte gått att negligera. Detta har dock inte tillåtits påverka den försvarspoli-
tiska nivån. Istället har kapaciteten kopplats till andra system på de lägre nivåerna.
Sålunda har man börjat se över den traditionella finska lösningen med mycket artilleri
som understöd till markstridskrafternas strid. Införskaffning av markmålsrobot till
F-18 utgör ett alternativ till dagens eldrör och skulle ytterligare integrera försvarsgre-
narna på den operativa nivån. En förändring som genomförts är överflyttningen av
kustartilleriet från armén till marinen. Sammantaget ger detta en bild av att den ut-
veckling som skett på de militärpolitiska nivåerna noga analyserats med de eventuella
konsekvenserna för överordnade nivåer i blickfånget.

På den storstrategiska nivån utgör den geografiska faktorn en viktig parameter.
Finland har bl.a. en lång gemensam gräns med Ryssland, ett potentiellt hot som ställer
krav på kvantitet, d.v.s. stor numerär av markstridsförband.

Sydvästra Finland, som tidigare hade ett utsatt läge, har i och med de baltiska
staternas självständighet och det ryska militära tillbakadragandet i Östersjöområdet
fått mindre betydelse i förhållande till den bedömda hotriktningen. Det djup som
krävs för en trovärdig defensiv strategi finns alltså att tillgå i sydöstra Finland.

De diplomatiska faktorerna har haft en betydande roll men torde efterhand minska
i betydelse. I sammanhanget brukar främst VSB-avtalet lyftas fram som begränsande,
men fredsavtalet från 1947 torde ha varit minst lika avgörande, åtminstone vad avser
de militärpolitiska aspekterna. Detta avtal begränsade Finlands försvarsmakt främst
avseende flyg- och sjöstridskrafternas numerär och beväpning. Finland har genom
avtalet aldrig givits möjligheterna att vare sig införskaffa eller etablera en offensiv
kapacitet.

På den försvarspolitiska nivån bedöms fyra viktiga aspekter ha bidragit till den
koordinerade doktrinutvecklingen. För det första har Försvarsrådet utgjort ett
institutionaliserat forum för den högsta politiska respektive militära ledningen. För
det andra bedöms klimatet mellan de bägge ledningarna ha varit övervägande gott,
något som främjat dialog. För det tredje har samlokaliseringen, om inte i samma hus
så åtminstone vägg i vägg, av försvarsministerium och huvudstab underlättat dialog.
Slutligen torde presidenten i egenskap av landets överbefälhavare ha utgjort ett le-
vande exempel på den politiska sfärens överordnade roll.
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6. Sammanfattning av försöken till förklaring
I Sverige bedöms en okoordinerad doktrinutveckling ha skett under 1990-talet. Från
en relativt likartad syn på den försvarspolitiska strategin för den krigsutkämpande
situationen har de bägge ledningarna utvecklat olika synsätt. Detta anses kunna förkla-
ras av att doktrinutvecklingen inom respektive sfär inte koordinerats på den försvars-
politiska nivån. Bidragande orsaker till den militära ledningens förordande av en semi-
offensiv strategi bedöms gå att finna i olika vägval på var och en av nivåerna inom
den militärpolitiska sfären.

I Norge bedöms en om inte obefintlig så åtminstone otillräcklig doktrinutveckling
ha ägt rum under 1990-talet. Förvisso återfinns en likartad syn mellan de bägge led-
ningarna avseende den försvarspolitiska strategin för den krigsutkämpande situatio-
nen, men detta bedöms vara ett arv snarare än en produkt av utveckling. Möjligen
kan situationen förklaras av NATO-medlemskapet och dess hämmande effekt på
nationell doktrinutveckling. Det är tveksamt om det överhuvudtaget finns någon na-
tionell operativ nivå som skulle kunna medföra att den militära ledningen utvecklar en
egen syn avseende den försvarspolitiska strategin. Samtidigt är det möjligt att landets
politiska system inte heller erbjuder tillräckliga möjligheter för den politiska ledningen
att utveckla någon syn på strategin. En stor del av den försvarspolitiska utvecklingen
torde t.ex. aldrig komma tillstånd eftersom en försvarsberedning inte tillsätts regel-
bundet. Att landets politiker dessutom kan ”slippa” engagera sig i försvarspolitiken
och hänskjuta dess problematik till NATO torde inte underlätta det hela.

I Finland bedöms likheterna i synsätt mellan de bägge ledningarna kunna förklaras
av koordinerad doktrinutveckling. De avgörande faktorerna för detta anses utgöras
av existensen av såväl ett institutionaliserat organ, Försvarsrådet, som av dialog led-
ningarna emellan, samt av ett holistiskt betraktelsesätt av säkerhets-, försvars- och
militärpolitik.

7. Sammanfattning av avhandlingen
7.1 Avhandlingens resultat
Avhandlingen fokuserar på förhållandena i Sverige. För att få relevanta stater att jäm-
föra med har jag även undersökt förhållandena i Norge och Finland. Det undersökta
materialet består i var och en av de tre staterna dels av textmaterial som producerats
i anslutning till de två försvarsbeslut som fattas under 1990-talet, dels av intervjuer
med den politiska respektive den militära ledningen. Textmaterialet har inhämtats
utgående från den försvarspolitiska beslutsprocessen i respektive stat och bestått bl.a.
av anvisningar, rapporter, propositioner och betänkanden. Avseende intervjuerna så
har sammanlagt 100 intervjuer genomförts.

Det empiriska materialet visar att det finns skillnader mellan förhållandena i Sverige
å den ena sidan, och förhållandena i Norge respektive Finland å den andra.
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I Sverige råder relativt sett god samsyn ledningarna emellan avseende VAD och
VEM. Däremot råder olika uppfattningar vad avser vilken strategi (HUR) som anses
vara att föredra. Medan den politiska ledningen föredrar en semi-defensiv strategi så
föredrar den militära ledningen en mer offensiv.

Avhandlingens empiriska material har till största del inhämtats horisontellt från
beslutsprocesserna på den försvarspolitiska nivån. I försöken till förklaring har en ny
dimension tillförts: den säkerhetspolitiska strukturen. Utgående från främst Luttwaks
”vertikala dimension” har jag tagit fram en egen förklaringsmodell. Denna modell
bygger på tre olika typer av försvarspolitisk doktrinutveckling. Gemensamt för dessa
typer är att de består av två mer eller mindre separata sfärer: en politisk på den
överordnade storstrategiska nivån, och en militär på de underordnade nivåerna (ope-
rativ, taktisk respektive teknisk). Mellan dessa sfärer kan en koordinerande försvars-
politisk nivå finnas. Huruvida den finns eller ej är det som i huvudsak skiljer typerna.

En koordinerad doktrinutveckling äger rum då de bägge ledningarna koordinerar
doktrinutvecklingen i respektive sfär. Detta sker på den försvarspolitiska nivån. Denna
nivå kan vara institutionaliserad, såsom i Finland, men en väl fungerande dialog led-
ningarna emellan kan vara tillräcklig. Utifrån avhandlingens empiriska resultat bedöms
doktrinutvecklingen i Finland kunna kategoriseras till denna typ. Bland annat den nog-
granna analysen av de konsekvenser förändringar på de militärpolitiska nivåerna skulle
kunna få på de överordnade nivåerna, strategiska respektive storstrategiska, anses
kunna belägga detta.

En okoordinerad doktrinutveckling sker då de bägge ledningarna utvecklar doktriner i
respektive sfär utan att koordinerar dem sinsemellan. Detta kan bero på respektive
lednings agerande eller uraktlåtenhet att agera samt på att den koordinerade nivån helt
enkelt saknas. Skillnaderna ledningarna emellan i Sverige avseende synen på HUR
anses kunna klassificeras till denna typ. Framförallt utvecklingen inom var och en av
de militärpolitiska nivåerna antas ha bidragit till att den militära ledningen kommit att
föredra en mer offensiv strategi än den politiska.

En otillräcklig eller obefintlig doktrinutveckling uppstår då antingen en av eller bägge
ledningarna stagnerat varför utvecklingen i respektive sfär är för svag för att kunna
anses påverka den koordinerande nivån. Förhållandet i Norge anses kunna kategori-
seras till denna typ. Den politiska ledningen bedöms delvis sakna förutsättningar att
utveckla doktrinen ovanifrån.

De främsta hindren utgörs dels det politiska systemet med få representanter i
Stortingets försvarsutskott och en försvarsberedning inte alltid tillsätts, dels av att
medlemskapet i NATO möjliggör för politikerna att hänskjuta doktrinutvecklingen
till organisationen. Även den militära ledningen anses sakna förutsättningar att ut-
veckla doktrinen underifrån. De främsta hindren återfinns på den operativa nivån.
Här torde t.ex. NATO-medlemskapet kunna verka hämmande såtillvida att nationell
operativ utveckling har svårt att komma tillstånd, om den överhuvudtaget gör det.
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7.2 Besvarande av den inledande frågeställningen
Hur styrs Försvarsmakten? – Så lyder frågeställningen på avhandlingens front. Till
detta kopplades en underrubrik som berörde doktrin och strategi i tre nordiska sta-
ter. Här, nästan 300 sidor senare, vill jag påstå följande avseende styrningen av FM
med uppgifter:
• Den politiska ledningen i Sverige styrde inte FM med doktrin. Detta är följden av

en okoordinerad doktrinutveckling där den militära ledningen under 1990-talet
kommit att förorda en mer offensiv strategi än den politiska ledningen.

• Den politiska ledningen i Norge styrde heller inte FM med doktrin. Detta är
följden dels av den institutionella situationen i Stortinget, dels av medlemskapet i
NATO. Tillsammans bidrog dessa aspekter till att någon egentlig doktrinutveckling
inte ägde rum.

• Den politiska ledningen i Finland styrde FM med doktrin. Detta skedde främst
tack vare förekomsten av ett koordinerande organ. Försvarsrådet bidrog m.a.o.
till att en koordinerad doktrinutveckling kom till stånd. Huruvida den politiska
ledningen kommer att kunna styra med doktrin i avsaknad av Försvarsrådet återstår
att se.

8. Förslag till fortsatt forskning
Förslagen till fortsatt forskning kan med fördel struktureras utifrån de olika typer av
vägval jag diskuterat tidigare i detta kapitel. Jag nämnde i anslutning till denna diskus-
sion att mina anspråk stannar vid att kunna konstatera att operativa, taktiska och
tekniska vägval kan förklara eventuella skillnader i synsätt på strategi och därmed
också på doktrin. Jag har däremot inte fört något djupare metodologiskt resone-
mang om hur diskussionen kring dessa vägval kan kompletteras och utvecklas.

Under de fyra inledande punkterna i detta avsnitt påbörjar jag ett sådant resone-
mang. Under den femte punkten tar jag fasta på den insikt som konstaterades tidigare
i detta kapitel nämligen att de olika situationerna påverkar varandra.

Under den sjätte och sista punkten resonerar jag om avhandlingens resultat kan
appliceras på andra politikområden än det försvarspolitiska. Därmed återkopplar jag
till det inledande resonemanget kring den politiska styrningen i allmänhet och till gene-
rell statsvetenskaplig forskning.

8.1 Vägval som undersökningsobjekt
Mitt inledande resonemang handlar om vägval som undersökningsobjekt. I min in-
hämtning av empiri har jag primärt inte varit inriktad på detta område. Mitt första
förslag till fortsatt forskning går ut på att fokusera en studie på själva vägvalen. Anser
t.ex. den politiska ledningen att deras operativa, taktiska och tekniska vägval påverkar
valet av strategi på den försvarspolitiska nivån?
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Även sambandet mellan de olika vägvalen skulle vara intressant att vidareutveckla.
Måste t.ex. ett operativt vägval till förmån för manöver och ett tekniskt vägval till
förmån för kvalitet innebära ett förordande av en offensivt inriktad strategi på den
försvarspolitiska nivån?

8.2 Operativt vägval
På den operativa nivån inryms bl.a. problematik med avvägningen mellan försvarsgre-
narna respektive integrationen dem emellan. Mot bakgrund av att Sverige länge haft
självständiga försvarsgrenar finns det skäl till att ställa sig frågan hur stort utrymme
den operativa nivån egentligen har att utveckla operativa doktriner. Det är också av
intresse att undersöka vem eller vilka som företräder denna nivå. Upphör t.ex. en
armégeneral någonsin att vara arméofficer för att bli försvarsmaktsofficer?

Även regionala skillnader kan vara intressanta att studera. Finns det t.ex. skilda
synsätt mellan företrädare för norra respektive södra Sverige? Är det gränsinvasion
som styr den operativa doktrinutvecklingen eller är det invasion över havet? Finns det
rent av olika operativa doktriner för skilda angreppsformer?

Kopplat till avhandlingen är det intressant att fråga sig hur manöver- och utnötnings-
krigföring skall operationaliseras.

8.3 Taktiskt vägval
På den taktiska nivån är det intressant att fråga sig vad som genererar doktrinutveckling.
Är det ett ovanifrån-perspektiv, d.v.s. den operativa doktrinutvecklingen eller är det
ett underifrån-perspektiv, d.v.s. den militärtekniska utvecklingen? En annan möjlighet
är att det är den militära professionalismen på den taktiska nivån som driver utveck-
lingen framåt.

Eftersom jag i analysen av detta vägval egentligen kom att hamna i en annan
situation än den krigsutkämpande kvarstår frågan hur taktiska vägval i denna situation
skall operationaliseras. En annan viktig fråga rör vilket källmaterial som skall använ-
das. Går det t.ex. att jämföra utvecklingen av de taktiska doktrinerna för var och en
av de tre försvarsgrenarna?

8.4 Tekniskt vägval
På den tekniska nivån är det intressant att fråga sig hur profilen på den inhemska
försvarsindustrin påverkar utvecklingen på de högre nivåerna. Är det så att det i
grund och botten är statens arbetsmarknads-, regional- eller industripolitik som styr
hela den säkerhetspolitiska doktrinutvecklingen genom att fastställa att hälften av
försvarsanslagen skall gå till materielanskaffning, och då företrädesvis från den in-
hemska industrin?
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Jag har inriktat resonemanget i detta vägval till avvägningen mellan kvalitet och
kvantitet. Det är möjligt att även beredskap kan vägas in i detta resonemang. Med
beredskap avses den tillgänglighet som olika förband har. Oavsett om denna aspekt
bör vägas in eller ej är det nödvändigt att utveckla det metodologiska resonemanget
kring operationaliseringen även i detta vägval. Mina försök att använda materielans-
lagets andel av den totala försvarsbudgeten samt andelen av årskullen som genomför
värnpliktsutbildning bör m.a.o. vidareutvecklas.

8.5 Situationernas ömsesidiga påverkan
På denna nivå skulle forskningsfrågor kunna formuleras kring de bägge ledningarnas
syn på olika strategier för t.ex. den krigsavhållande nivån.13 Förordas deterence by retaliation
eller deterence by denial?  Hur påverkar det de militärpolitiska nivåerna och den
storstrategiska?

En annan fråga skulle kunna behandla de bägge ledningarnas syn på olika strate-
gier för deltagande i internationella operationer. Förordas peace-keeping eller peace-
enforcement?  Hur påverkar det de militärpolitiska nivåerna respektive den storstrategiska?

Det skulle även vara intressant att ytterligare undersöka hur och i vilken omfatt-
ning strategier för de olika situationerna påverkar varandra.

8.6 Styrning i andra politikområden
I avhandlingen har jag analyserat doktrinens roll i den politiska styrningen av FM. En
statsvetenskapligt intressant fråga är om mitt resonemang går att applicera på andra
politikområden. Själva doktrinbegreppet leder osökt tanken till det utrikespolitiska
området. Jag har här omnämnt Katarina Brodins forskning om utrikespolitiska dok-
triner. En första fråga skulle därför kunna gälla om en utrikespolitisk doktrin skulle
kunna kopplas till den politiska styrningen av utrikesförvaltningen.

FM och den utrikespolitiska förvaltningen har inte enbart associationen till doktrin-
begreppet gemensamt. De är dessutom statliga organ med monopolställning inom
sitt respektive område.  Det är av olika anledningar inte lätt att hitta andra förvalt-
ningar som har motsvarande ställning. För det första är flera politikområden
avreglerade. Till dessa områden hör t.ex. energipolitiken. För det andra är flera politik-
områden decentraliserade till regional eller kommunal nivå. Hit hör bl.a. sjukvårds-
politiken och skolpolitiken.

För det tredje torde det vara svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta exempel på
användning av termen ”doktrin” inom områden som miljö- eller socialpolitik. ”Miljö-
doktrin” eller ”socialdoktrin” känns minst sagt främmande. Det kanske vore mer
fruktbart att diskutera paralleller med andra politikområden om man ersatte termen
”doktrin” med termen ”policy”.14
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Intressanta frågeställningar skulle kunna beröra beskrivning och jämförelse av
politikers och förvaltnings syn på t.ex. glesbygdspolicy. Även frågan om underord-
nade vägval inom t.ex. regionalpolitiken kan förklara skillnader i synsätt mellan den
politiska ledningen och förvaltningen skulle kunna vara intressant.

Jag är emellertid tveksam om det finns andra politikområden än det försvarspo-
litiska där det är såväl acceptabelt som vedertaget att den politiska ledningen påverkar
beslut under den centrala (strategiska) nivån. Risken för att bli beskylld för att under-
gräva förvaltningsverkens självständiga ställning torde vara överhängande om den
politiska ledningen direkt ingrep i t.ex. verkens operativa beslut. En diskussion kring
underordnade vägval kan således vara svår att utan vidare justeringar applicera på
andra politikområden. Samtidigt understryker detta resonemang det jag hävdade i
inledningen av avhandlingen: FM är unik bland Sveriges förvaltningar.
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Notes
1 Jag vill än en gång påminna läsaren om mina motiv till att behandla de tre staterna relativt likvärdigt:

Det är  skillnader i Sverige jag är intresserad av att förklara. Jag har emellertid funnit det empiriska
materialet från referensfallen så pass intressant att det förtjänar att presenteras i den omfattning som
nu skett. Eftersom jag ändå var tvungen att behandla det empiriska materialet likvärdigt i min analys
krävde detta inget större merarbete

2 ”Motsatsen” till traditionella uttalanden, moderna uttalanden, berör dels ekonomiska och samhälle-
liga rötter på de regionala och kontinentala nivåerna, dels samtliga aspekter på den globala nivån.

3 Vid en granskning av det årliga underlag enl. 1994-års Wiendokument respektive stat inlämnat till
OSSE 1999 avseende verksamheten 1999-2003 finner man att materielanskaffningens andel av den
totala försvarsbudgeten under dessa år konstant planeras till över hälften i Sverige medan andelen i
Norge ligger runt en fjärdedel (22-26%) och i Finland nedgått till en tredjedel (32-36%). Det senare
torde förklaras av att anskaffningen av F-18 slutfördes 2000. I detta underlag framgår även respek-
tive stats fördelning av materielkostnaderna mellan försvarsgrenarna. Sålunda avdelas i Sverige varje
år ca. 58% till flygstridskrafter medan mark- respektive sjöstridskrafterna erhåller ca. 29% respek-
tive ca. 13%. Motsvarande fördelning är i Norge 35% till vardera mark- och sjöstridskrafterna och
30% till luftstridskrafterna. I Finland erhåller mark- , sjö- respektive luftstridskrafterna 58%, 3%
respektive 39%.  Vidare framgår att medan Norge respektive Finland modifierar eller anskaffar
begagnade stridsvagnar och strids-flygplan så nyanskaffar Sverige motsvarande vapensystem som
åtminstone är en generation modernare.

4 Observera att mitt resonemang i detta avsnitt INTE bygger på vad som explicit framgår av det
empiriska material jag bearbetat.

5 Se Van Evera, S. (1999) ”Offense, Defense, and the Causes of  War” i Art, R., J. & Waltz, K., N. (ed.)
(1999) The Use of  Force – Military Power and International Politics (5th ed.) Lanham, Rowman &
Littlefield Publishers, s. 44-56.

6 Se Posen, B., R. (1984) The Sources of  Military Doctrine, Ithaca, Cornell University Press, s. 41-59.
7 Ibid, s. 59-79.
8 Se Gray, C., S. (1999) Modern Strategy, Oxford, Oxford University Press, s. 56-68 och Posen, B., R.

(1984) The Sources of  Military Doctrine, Ithaca, Cornell University Press, s. 54-57 och  74-78.
9 Se Gray, C., S. (1999) Modern Strategy, Oxford, Oxford University Press, s. 56-68.
10 Se Posen, B., R. (1984) The Sources of  Military Doctrine, Ithaca, Cornell University Press, s. 54-57 och

74-78.
11 Pliktverket (tidigare Värnpliktsverket) och Försvarshögskolan är exempel på myndigheter under

Försvars-departementet som tidigare haft generalspersoner som chefer men som nu har civila chefer.
12 Se Posen, B., R. (1984) The Sources of  Military Doctrine, Ithaca, Cornell University Press, s. 54-57 och

74-78.
13 Deterence by retaliation bygger på att avskräcka motståndaren från att angripa genom att hota

honom med vedergällning om han trots allt gör det. Vedergällningen skall helst vara mer omfattande
än de skador motståndaren själv kan förorsaka. Deterence by denial bygger på att få motståndaren
att avstå från att angripa genom att få honom att inse att han inte kan nå sina (krigs-) mål inom en
viss tid och/eller inte utan avsevärda resursinsatser.

14 Skillnaden mellan termerna ”doktrin” och ”policy” skulle i sig vara ett intressant forskningsområde.
För vidare resonemang se t.ex. Nygren, B. (1984) Fredlig samexistens: Klasskamp, fred och samarbete –
Sovjetunionens detentedoktrin, akademisk avhandling vid Stockholms Universitet, s. 11-13. Nygren
menar bl.a. att doktrin och policy är lika så till vida att båda innehåller verklighets- och värde-
omdömen samt reflekterade och ordnade utsagor. Däremot är doktrinen, enligt Nygren, vidare i sitt
innehåll än policyn. En annan skillnad som Nygren anser finns är att en policy innehåller mer
kortsiktiga målsättningar och handlingsprogram än en doktrin.
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Forsvarssjefen, Forsvarsstudien 1996 (97-06-27).
Forsvarssjefen, ”Forsvaret ved et veiskille”, Föredrag vid Oslo Militäre Samfund 1998-10-12.
Forsvarssjefen, ”Forsvaret – status og utfordringer” i Norsk Militärt Tidsskrift nr 12 1997.
NOU 1992:12, Forsvarskommisjonen av 1990.
Regeringen, Hovedretningslinjer for Forsvarets virksomhet og utvikling i tiden 1994-98, (St meld nr 16, 92/

93).
Regeringen, St. prp. nr. 1 (93/94) For budsjetterminen 1994; Forsvarsdepartementet, Tilrådning fra

Forsvarsdepartementet 1993-09-24, godkjent i statsråd samme dag.
Regeringen, Hovedretningslinjer for Forsvarets virksomhet og utvikling i tiden 1999-2002, (St meld  nr 22 97/

98).
Regeringen, St.prp. 45. (97/98) Om visse organisasjonsendringer mv Forsvaret.
Regeringen, St, prp. nr. 1 (98/99), For budsjetterminen 1999; Forsvarsdepartementet,
Regeringen, St.prp. 33. (98/99) Om visse organisasjonsendringer mv Forsvaret.
Regeringen, St.prp. 89. (98/99) Om visse organisasjonsendringer mv Forsvaret.
Stortinget, Forhandlinger i Stortinget 98-06-18, Debatt om visse organisasjonsendringer mv Forsvaret.
Stortinget, Forhandlinger i Stortinget 98-12-04 (S.tid. 733-736).
Stortinget, Forhandlinger i Stortinget 99-06-07, Debatt om visse organisasjonsendringer mv Forsvaret.

2.3 Finskt textmaterial
Finska Riksdagen, Försvarsutskottet 1995-09-26, Utlåtande 2/1995 rd.
Finska Riksdagen, Försvarsutskottet 1997-04-29, Utlåtande om SRR 1/1997 rd (FöUU 1/1997 rd).
Finska Riksdagen, General Gustav Hägglunds redogörelse till försvarsutskottet 95-11-23.
Finska Riksdagen, Generalmajor Illka Hollos redogörelse till försvarsutskottet 95-11-24.
Finska Riksdagen, Generallöjtnant Jussi Hautamäkis redogörelse till försvarsutskottet 95-11-24.
Finska Riksdagen, Utrikesutskottet 1995-10-19, Betänkande om SRR 1/1995 rd (UtUB 12/1995

rd)
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Finska Riksdagen, Utrikesutskottet 1997-05-16, Betänkande om SRR 1/1997 rd (UtUB 6/1997
rd).

Finska Riksdagen, Statsutskottet 1997-05-06, Utlåtande om SRR 1/1997 rd (StaUU 10/1997 rd).
Försvarsmakten (1995) Försvarsmaktens verksamhet 1995.
Försvarsmakten (1995), Beväringstjänsten 1995.
Försvarsmakten (1997), Finlands Militära  Försvar –97.
Försvarsmakten (1997), Beväringstjänsten 1997.
Statsrådet, Säkerheten för en föränderlig värld – Finlands säkerhetspolitiska riktlinjer. Statsrådets redogörelse

till riksdagen 1995-06-06 (SRR 1/1995 rd)
Statsrådet, Säkerhesutvecklingen i Europa och Finlands försvar. Statsrådets redogörelse till riksdagen 1997-

03-17 (SRR 1/1997 rd)

2.4 Intervjuer i Sverige
2.4.1 Den politiska ledningen i kronologisk ordning
Anders Svärd Ledamot av försvarsutskottet (c) Stockholm 98-05-05
Birgitta Gidblom Ledamot av försvarsutskottet (s) Stockholm 98-05-06
Olle Lindström Ledamot av försvarsutskottet (m) Stockholm 98-05-06
Arne Andersson Ordförande i försvarsutskottet (m) Stockholm 98-05-06
Åke Carnerö Ledamot av försvarsutskottet (kd) Stockholm 98-05-07
Jan Jennehag Ledamot av försvarsutskottet (v) Stockholm 98-05-07
Sven Lundberg Vice ordförande i försvarsutskottet (s) Boden 98-05-11
Håkan Juholt Ledamot av försvarsutskottet (s) Stockholm 98-05-14
Henrik Landerholm Ledamot av försvarsutskottet (m) Stockholm 98-05-14
Lennart Rohdin Ledamot av försvarsutskottet (fp) Stockholm 98-05-14
Karin Wegestål Ledamot av försvarsutskottet (s) Stockholm 98-05-15
Irené Vestlund Ledamot av försvarsutskottet (s) Stockholm 98-06-08
Annika Nordgren Ledamot av försvarsutskottet (mp) Stockholm 98-06-09
My Persson Ledamot av försvarsutskottet (m) Stockholm 98-06-09
Ola Rask Ledamot av försvarsutskottet (s) Stockholm 98-06-10
Christer Skoog Ledamot av försvarsutskottet (s) Stockholm 98-06-10
Björn von Sydow Försvarsminister (s) Stockholm 98-08-24
Eino Örnfeldt Sakkunnig i försvarsberedningen Stockholm 98-08-24
Lars Danielsson Ordförande i försvarsberedningen (s) Stockholm 98-08-25
Britt Bohlin Ledamot av försvarsutskottet (s) Stockholm 98-08-27
Katarina Engberg Sakkunnig i försvarsberedningen Stockholm 98-08-28
Göran Franzén Sekreterare i försvarsberedningen Stockholm 98-08-28
Lena Jönsson Statssekreterare FöD (s) Stockholm 98-08-28
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2.4.2 Den militära ledning i kronologisk ordning
Torsten Engberg Generaldirektör FortV (Glt/M) Eskilstuna 98-04-20
Göran de Geer Chef Gotlands Militärkommando (Gmj/A) Visby 98-04-21
Folke Rehnström Departementsråd/FöD (Glt A) Stockholm 98-05-04
Frank Rosenius Chef Kustflottan (Kam M) Stockholm 98-05-04
Curt Westberg Chef Gem-staben/Högkvarteret (Gmj FV) Stockholm 98-05-04
Dick Börjesson Militärbefälhavare Milo Mitt (Vam/M) Strängnäs 98-05-07
Kjell Koserius Stabschef Milostab Mitt (Gmj/FV) Strängnäs 98-05-07
Torsten Lindh Chef Planstaben/ Högkvarteret (Kam/M) Stockholm 98-05-08
Staffan Näsström Chef Flygdivisionen/FMV (Gmj FV) Stockholm 98-05-08
Mertil Melin Arméchef (Glt/A) Stockholm 98-05-13
Peter Nordbeck Marinchef  (Vam/M) Stockholm 98-05-13
Percurt Gren Chef Opledningen/Högkvarteret (Glt/A) Stockholm 98-05-14
Lars G. Persson Militärbefälhavare Milo Norr (Glt M) Boden 98-05-19
Kjell Nilsson Stabschef Milostab Norr (Gmj/FV) Boden 98-05-26
Ulf Rubarth Stabschef Milostab Syd (Gmj M) Kristianstad 98-06-05
Sven-Åke Jansson Militärbefälhavare Milo Syd (Glt/A) Kristianstad 98-06-05
Alf Sandqvist Rikshemvärnschef/Arméledningen (Gmj A) Stockholm 98-06-10
Erik Rossander Chef MUST (Gmj A) Stockholm 98-06-11
B-A Johansson Operationsledare/Högkvarteret (Gmj/A) Stockholm 98-06-11
Kent Harrskog Flygvapenchef (Glt/FV) Stockholm 98-06-11
Kurt Blixt Chef Armédivisionen/FMV (Gmj/A) Stockholm 98-06-11
Hans Berndtsson Chef FB96/Högkvarteret (Gmj/A) Stockholm 98-06-12
Bertil Björkman Chef Marindivisionen/FMV (Kam/M) Stockholm 98-06-12
Ove Wiktorin Överbefälhavare (General/FV) Stockholm 98-08-04
Johan Hederstedt Departementsråd/FöD (Glt/A) Stockholm 98-08-25
A-M Göransson Generalläkare/Högkvarteret (Gmj/A) Stockholm 98-08-27
Karlis Neretnieks Chef Försvarshögskolan (Gmj/A) Stockholm 98-08-28

Frånfall
S-O Hökborg Attaché i USA (Gmj/FV)

2.5 Intervjuer i Norge
2.5.1 Den politiska ledning i kronologisk ordning
Ingvald Godal Medlem av Forsvarskomiteen (H) Oslo 99-05-04
Trond Erik Hovind Nestleder av Forsvarskomiteen (Sp) Oslo 99-05-04
Per Ove Width Medlem av Forsvarskomiteen (FrP) Oslo 99-05-04
Björn Tore Godal Sekretär av Forsvarskomiteen (A) Oslo 99-05-10
Kjell Ingar Alvheim Statssekreterare Forsvarsdepartementet (V) Oslo 99-05-11
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Anne Helen Rui Medlem av Forsvarskomiteen (A) Oslo 99-05-11
Dagrun Eriksen Medlem av Forsvarskomiteen (KrF) Oslo 99-05-12
Eldbjörg Löwer Forsvarsminister (V) Oslo 99-05-12

Följande fyra politiker har tackat nej till intervju och hänvisat till  partiets talesman i
försvarsfrågor
Hans J. Rösgjorde Leder av Forsvarskomiteen (FrP)
Grethe Fossli Medlem av Forsvarskomiteen (A)
Gunnar Halvorsen Medlem av Forsvarskomiteen (A)
Einar Holstad Medlem av Forsvarskomiteen (KrF)

Den norska försvarsberedningen intervjuades ej då den endast var verksam
99-09-01—00-06-30.

2.5.2 Den militära ledning i kronologisk ordning
Per-Oscar Jacobsen Generalinspektör for Luftforsvaret (GenMj) Oslo 99-05-03
Hans K. Svensholt Generalinspektör for Sjöforsvaret (KontAm) Oslo 99-05-04
Trond Moltzau Sjef Sentralstaben/FO (GenMj) Oslo 99-05-07
Roar Jens Haugen Generalinspektör for Hären (GenMj) Oslo 99-05-07
Ola Aabakken Sjef Forsvarets Högskole (GenLt) Oslo 99-05-11
Per Mathisen Generalinspektör for Heimevernet (GenMj) Oslo 99-05-12
Thorstein Skiaker Överstkommanderende FKS (GenLt) Stavanger 99-05-18
Svein Erik Lysgaard Komm. Landstridskreftene/FKS (GenMj) Stavanger 99-05-18
Gunnar Rolland Komm. Luftstridskreftene/FKS (GenMj) Stavanger 99-05-18
Rino Paus Komm. Sjöstridskreftene/FKS (KontAm) Stavanger 99-05-19
Einar Inge Skorgen Överstkommanderende FKN (ViseAm) Bodö 99-05-21
Jan Henrik Eriksen Komm.  Sjöstridskreftene/FKN (KontAm) Bodö 99-05-31
Lars Sölvberg Sjef 6. Divisjon (GenMj) Bodö 99-06-04

Följande tre militärer har tackat nej till att bli intervjuade m.h.t. ämnets karaktär
Jan Blom Sjef Etterretningsstaben (GenMj)
Nils Georg Fosland Komm. Landstridskreftene/FKN (GenMj)
Åge J. Hamang Komm. Luftstridskreftene/FKN (GenMj)

Följande två militärer har tackat nej till att bli intervjuade m.h.t. pressat tidsschema
Sigurd Frisvold Forsvarssjef (Gen)
Eivind Hauger-Johannessen Stabssjef Forsvarets Overkommando (ViseAm)

Intervju med följande 16 Militärer har ej beviljats av Forsvarets Overkommando
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Per Böthun Sjef Militärmisjonen i Brussel (GenLt) NATO
Ove Sten Olsen Norsk militär representant SHAPE (KontAm) NATO
Hans Petter Sem SHAPE (KontAm) NATO
Arvid Grönheim NATOs Internasjonale Militärstab (GenMj) NATO
Björn Fredriksen SACEURs representant i NATO HQ (GenMj) NATO
Odd V. Skjöstad Stabssjef AFNW (GenLt) NATO
Einar K. Smedsvig Stabssjef  AirNorthWest (GenMj) NATO
Olav Bjerke Forsvarsattache i Washington (GenMj)
Steinar Jössund Härens Forsyningskommando (GenMj)
Ivar Gjetnes Luftforsvarets Forsyningskommando (GenMj)
Jan G. Jäger Sjöforsvarets Forsyningskommando (KontAm)
Nils Harald FagerhaugSjef Sanitetsstaben (GenMj)
Rolf Thomsen Sjef Distriktskommando SV (GenMj)
Johan Brun Sjef Distriktskommando Ö (GenMj)
Trond Furuhovde Sjef Distriktskommando T (GenMj)
Knut-Magnus Aam Sjef Sjöforsvarsdistrikt V (KontAm)

2.6 Intervjuer i Finland
2.6.1 Den politiska ledning i kronologisk ordning
Heiki Savola Försvarspolitiska avdelningen/FöMin. Helsingfors 00-09-18
Juha Harjula Försvarsråd/FöMin Helsingfors 00-09-18
Jukka Knuuti Försvarspolitiska avdelningen/FöMin. Helsingfors 00-09-18
Anni Sinnemäki Försvarsutskottet (Gröna) Helsingfors 00-09-20
Ismo Seivästö Försvarsutskottet (Kristdemokraterna) Helsingfors 00-09-21
Juha Karpio Försvarsutskottet (Samlingspartiet) Helsingfors 00-09-21
Reijo Kallio Försvarsutskottet (Socialdemokraterna) Helsingfors 00-09-22
Klaus Bremer Försvarsutskottet (Svenska Gruppen) Helsingfors 00-09-22
Lauri Oinonen Försvarsutskottet (Centern) Helsingfors 00-09-22
Seppo Kanerva Försvarsutskottet (Samlingspartiet) Helsingfors 00-09-22
Olli Nepponen Försvarsutskottet (Samlingspartiet) Helsingfors 00-09-26
Lisa Jakonsaari Försvarsutskottet (Socialdemokraterna) Helsingfors 00-09-27
Antero Kekkonen Försvarsutskottet (Socialdemokraterna) Helsingfors 00-10-23
Illka Kanerva Försvarsutskottet (Samlingspartiet) Helsingfors 00-10-24
Jaako Laakso Försvarsutskottet (Vänstern) Helsingfors 00-10-27

Följande har avböjt intervju (7 stycken)
Jan-Erik Enestam Försvarsminister (Svenska FP) Tidsbrist
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Mari Eteläpää Försvarspolitiska avdelningen/FöMin Tjänstledig
Seppo Lahtela Försvarsutskottet (Centern) Kan endast finska
Reijo Laitinen Försvarsutskottet (Socialdemokraterna) Kan endast finska
Raimo Mähönen Försvarsutskottet (Socialdemokraterna) Kan endast finska
Tero Mölsä Försvarsutskottet (Centern) Kan endast finska
Pauli Saupunki Försvarsutskottet (Centern) Kan endast finska

2.6.2 Den militära ledning i kronologisk ordning
Jouka Oittinen GenMj/Chef Underhållsstaben Helsingfors 00-09-19
Gustav Hägglund Gen/Komm. Försvarsmakten Helsingfors 00-09-19
Jussi Hautamäki GenLt/Komm. Västra försvarsområdet Tavastehus 00-09-19
Vesa Kämeri GenLt/Komm. Östra försvarsområdet S:t Michel 00-09-20
Jouni Pystynen GenLt/Komm. Flygvapnet Helsingfors 00-09-21
Juhani Kaskeala ViceAm/Chef Försvarspolitiska avd. (FöMin) Helsingfors 00-09-25
Antti Simola GenLt/Chef Personalstaben Helsingfors 00-09-26
Heiki Tilander* BrigGen/Biträdande Arméstabschef Helsingfors 00-09-26
Matti Ahola GenLt/Chef Operationsstaben Helsingfors 00-09-27
Seppo Tanskanen GenMj/Chef Försvarshögskolan Helsingfors 00-09-27
Yrjö Viitasaari GenMj/Underrättelsechef (Operationsstaben) Helsingfors 00-09-28
Olavi Jäppilä GenLt/ Kommendör Norra försvarsområdet Uleåborg 00-10-09
Kalle Ukkola GenMj/Huvudingenjör (Underhållsstaben) Helsingfors 00-10-16
Esko Illi ViceAm/Komm. Marinen Helsingfors 00-10-20

Följande har avböjt intervju (4 stycken)
Perti Nykänen GenLt/Kanslichef Försvarsministeriet Tidsbrist
Illka Hollo GenLt/Chef Huvudstaben Tidsbrist
Kari Rimpi* GenMj/Chef Arméstaben Tidsbrist
Ilkka Kylä-Harakka GenMj/Krigsutrustningschef (Arméstaben) Tidsbrist

* Intervju var avtalad med arméstabschef tillika generalmajor Kainulainen. Väl i Helsingfors visade det
sig att Kainulainen avgått i pension och efterträtts av generalmajor Rimpi. Denne avböjde dock
intervju med hänvisning till tidsbrist och till den inplanerade intervjun kom istället biträdande
arméstabschef Tilander. Eftersom han inhar graden brigadgeneral  faller han egentligen utanför den
gjorda definitionen av ”militärledning.” Intervjun med Tilander har dock tagits med i det empiriska
materialet.
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BILAGA 1

EXEMPEL PÅ KATEGORISERING AV UTTALANDEN

1. Exempel på kategorisering av uttalanden kopplat till frågan VEM

Militär kapacitet
Regionalt
n Generell beskrivning av stridskrafter med geografisk koppling
• Kärnvapen baserade i närområdet
• Konventionella skyddsstyrkor i närområdet
• Luftstridskrafter baserade i närområdet
• Marinstridskrafter baserade i närområdet
• Markstridskrafter baserade i närhet
n Preciserad beskrivning av vapensystem och plattformar med geografisk koppling
• Stridsflygplan i närområdet
• Stridsfartyg i närområdet
• Stridsvagnar/fordon i närområdet
• Attackhelikoptrar i närområdet

Kontinentalt
n Generell beskrivning av stridskrafter kopplat till relationen mellan öst och väst
• Kärnvapen
• Militärteknisk utveckling
• Konventionella styrkor inkl. CFE
n Problem kopplat till trupptillbakadragningar och CFE
n Spridning av massförstörelsevapen från f.d. sovjetrepubliker
n Bristande kontroll av ryska kärnvapen
n Rysk kärnvapendoktrin (”first use”)

Globalt
n Rustning, inkl. massförstörelsevapen, i  tredje världen (Även misslyckade ned-

rustningssträvanden)
n Generell beskrivning av den militärtekniska utveckling (räckvidder, verkan,

precision) inkl. negativa konsekvenser av försvarsindustriellt samarbete
n De strategiska kärnvapnen och deras roll i generell bemärkelse
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Politiska rötter
Regionalt
n Frihetssträvanden i Baltikum
n Kaliningrads politiska betydelse
n Gränstvister (Baltikum – Ryssland)

Kontinentalt
n Upplösning av rådande säkerhetsordningar
n Okontrollerade omvälvningar i Östeuropa resp. f.d. Sovjetunionen.
n Det svårbedömda läget i Östeuropa resp. f.d. Sovjetunionen.
n Svag demokratisk tradition i Östeuropa resp. f.d. Sovjetunionen
n Relationer mellan stater i Östeuropa inkl. f.d. Sovjetunionen
n Motstånd mot reformer och kuppförsök i Östeuropa resp. f.d. Sovjetunionen
n Separatism, även i Västeuropa
n Samarbetsproblem inom Västeuropa

Globalt
n Relationen mellan supermakterna
n Politiskt förtryck i tredje världen
n Regionala motsättningar i ett globalt perspektiv
n Uppkomsten av nya (globala) maktcentra
n Spridning av konflikter från t.ex. Mellersta Östern, Nordafrika och Kina/Stilla-

havsområdet
n Komplexiteten i de globala politiska relationerna
n Outvecklade internationella institutioner

Ekonomiska rötter
Regionalt
n Den ekonomiska situationen i Baltikum
n Det ekonomiska gapet mellan Norden och Ryssland/Baltikum

Kontinentalt
n Det tekniska gapet mellan Väst- och Östeuropa
n Snabba prisfall i Europa
n Ekonomiska bojkotter som drabbar Västeuropa inkl störningar i tillförsel av varor

Globalt
n Den ekonomiska situationen i många u-länder
n Den tekniska utvecklingen i allmänhet. Även teknik som påtryckningsmedel.
n Störningar i världshandeln
n Globaliseringens oanade konsekvenser inkl. de finansiella flödena
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Samhälleliga rötter
Regionalt
n Ryska minoriteter i Baltikum
n Utvecklingen i Kaliningrad
n Den sociala situationen på Kola

Kontinentalt
n Generella företeelser i såväl Väst- som Östeuropa
• Sociala problem
• Etniska och/eller religiösa motsättningar
• Minoritetsproblem
• Organiserad brottslighet
• Arbetslöshet
• Dålig folkhälsa
• Låg utbildningsnivå
• Terrorism
• Försvagade rättsstatsprinciper
• Okontrollerad migration
• Specifikt utpekande av vissa områden i ett samhälleligt perspektiv
• Forna Jugoslavien
• Östeuropa
• F.d. Sovjetunionen

Globalt
n Generella företeelser i ett globalt perspektiv
• Sociala problem
• Etniska och/eller religiösa motsättningar
• Minoritetsproblem
• Organiserad brottslighet
• Arbetslöshet
• Dålig folkhälsa
• Låg utbildningsnivå
• Terrorism
• Kränkande av mänskliga rättigheter
• Den demografiska utvecklingen
• Fattigdom
• Social instabilitet
• Otillräckliga resurser såsom livsmedel och vatten
• Okontrollerad migration
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2. Exempel på kategorisering av uttalanden kopplat till frågan VAD
Befolkning
• Befolkningscentra
• Befolkningskoncentrationer
• Landets befolkningsmässiga tyngdpunkt

Ide
• Demokrati
• Friheten
• Nationell suveränitet
• Oberoendet
• Respekt för mänskliga rättigheter
• Rättssäkerhet

Infrastruktur
• Centrala samhällsfunktioner
• Elförsörjning
• Ledningssystem
• Naturresurser
• Produktionsförutsättningar
• Vattenförsörjning
• Telekommunikationer
• Transportfunktioner
• Viktiga infallsportar (flygplatser, hamnar etc.)
• Vitala funktioner
• Väsentliga delar av totalförsvarets infrastruktur

Institutioner
• Nationens ledning
• Politisk och administrativ ledning

Territorium
• Den territoriella integriteten
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3. Exempel på kategorisering av uttalanden kopplat till frågan HUR

Offensiv
• Svara med samma mynt (om motståndaren angriper t.ex. våra vitala funktioner)
• Var som helst, när som helst och hur som helst slå mot en angripare

Semi-offensiv
• Anfalla motståndarens stridskrafter på hans territorium
• Föra kriget på motståndarens planhalva
• Möta motståndaren på hans och vårt djup
• Möta motståndaren över hela det operativa djupet
• Operationer över erforderligt djup

Semi-defensiv
• Bryta motståndarens anfallskraft i kust- och gränsområdena
• Hindra motståndaren att få fast fot på landets territorium
• Kraftsamling till kust- och gränsområdena
• Kraftsamling mot luftlandsättningar
• Motstå strategiska överfall
• Möta strategiska insatsstyrkor

Defensiv
• Djupförsvar
• Försvar enbart av viktiga områden/punkter
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