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9.  Militärstrategiska 

  handlingsmöjligheter

 

 
av Karlis Neretnieks

syftet med detta kapitel är att försöka ge en uppfattning av Försvars-
maktens förmåga kopplad till solidaritetsinsatser i Östersjöområdet efter 
det att den av riksdagen beslutade ”Försvarsmaktsstruktur 2014” för-
verkligats.1 Avsikten är också att beskriva de lednings- och samverkans-
miljöer  som  kan  bli  aktuella  vid  den  typen  av  operationer,  och  identifiera  
vissa av de krav de kan ställa på Försvarsmakten.
 Analysen av de strategiska och operativa handlingsmöjligheter som 
”Förvarsmaktsstruktur 2014” erbjuder grundas på ett antal scenarier. 
Metoden är inte oproblematisk, då antalet scenarier där Försvarsmakten 
kan tänkas utnyttjas för att visa solidaritet med våra grannar, eller andra 
EU-medlemmar,  kan  variera  i  det  oändliga.  Samtidigt  är  det  svårt  att  fin-
na  en  metod  som  på  ett  bättre  sätt  kan  bidra  till  att  identifiera  och  belysa  
olika faktorer som kan vara viktiga vid sådana eventuella insatser. Endast 
genom att sätta in en fråga i ett sammanhang går det att se hur olika fak-
torer påverkar varandra. Nu skiftar antagligen kraven, ofta drastiskt, be-
roende på i vilken omvärldssituation insatsen sker. 
   Problemet  är  därför  att  försöka  hitta  scenarier  där  det  finns  omslags-
punkter för vilka krav som kan uppstå. Ofta kan man då också anta att 
klarar vi kris X så kommer vi också klara lägre krisnivåer. Principen kan 
illustreras av nedanstående bild. De färgade elementen symboliserar för-
mågor som behövs i de olika situationerna.

    ”Liten kris”            ”Stor kris”  

    

Vid en ”Liten kris” är kraven få. Vid en ”Stor kris” blir antalet olika situ-
ationer  som  måste  kunna  hanteras  avsevärt  fler,  kraven  på  olika  förmågor  
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hos Försvarsmakten ökar. Behovet av förmågor i scenarier av ”mellandig-
nitet” (de streckade cirklarna) torde i hög grad vara variationer på ”Li-
ten” och ”Stor” kris och behöver därför inte analyseras i detalj, vilket 
dessutom är omöjligt då de som tidigare nämnts, kan variera i oändlig-
het.  Skulle det vara uppenbart att någon speciell faktor bara uppträder 
i en viss situation (lila fält i cirkel två på bilden) så bör denna variation 
utsättas för en egen känslighetsanalys. Genom att jämföra kraven i ett 
antal scenarier av varierande svårighetsgrad borde man därför kunna få 
en tämligen god bild av Försvarsmaktens förmåga inom olika områden, 
och även få en uppfattning om den kringmiljö i vilken dessa förmågor 
har att verka. Det senare kan gälla saker som ledning, behov av att kun-
na samverka och logistik. 
 Metoden kan också liknas vid de stresstester som bankerna utsätts 
för med anledning av den ekonomiska krisen. Det går sällan eller aldrig 
att förutse det exakta utseendet och förloppet av en sådan kris, och alla 
de  samband  som  kan  finnas  mellan  olika  faktorer  som  kan  drabba  bank-
systemet. Lika lite går det att förutse alla orsaker och samband i en poli-
tisk kris eller hur en framtida militär operation kommer att utveckla sig, 
och därmed förväg exakt fastställa ett lands behov av militär förmåga. I 
båda  fallen  går  det  dock  att  identifiera  faktorer  som  verkar  vara  viktiga  i  
många situationer. 
 I bankernas fall verkar t ex en hög kapitaltäckningsgrad och risksprid-
ning  öka  motståndskraften  vid  de  flesta  typer  av  ekonomiska  kriser.  I  vårt  
fall kommer vi bland annat att se att innehavet av Gotland tycks vara av 
stor  betydelse  i  de  flesta  krissituationer  som  kan  uppstå  i  Östersjöområ-
det. 
 Det kan möjligen också vara intressant att notera att i bankernas fall 
är ett av syftena att skapa transparens, det i avsikt att stärka förtroendet 
för bankväsendet. Även den parallellen kan vara värd att tänka på. Vad 
redovisas offentligt när det gäller försvarsmaktens förmågor?

De scenarier som valts för denna analys är:

Fredskris av typen ”Soldatmonumentsincidenten” i Tallinn 1. 
2007 men som leder en tämligen allvarlig politisk kris mellan 
Ryssland och Estland. Syftet med en utländsk insats skulle 
i detta fall kunna vara att markera att Estland har stöd av 
NATO (och sina grannar) samt att hjälpa Estland att hävda 
sin  territoriella  integritet.  Risken  för  en  väpnad  konflikt  be-
döms  som  i  det  närmaste  obefintlig,  dock  kan  det  ske  inci-
denter.
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En situation där de baltiska länderna (och omvärlden) uppfat-2. 
tar  att  det  finns  ett  eventuellt  militärt  hot  mot  något  eller  några  
av dem, d v s en förhandssituation där en tidig militär insats 
från andra länder skulle kunna vara stabiliserande. Att situa-
tionen  skulle  kunna  utvecklas  till  en  väpnad  konflikt  bedöms  
som liten, men kan dock inte helt uteslutas.

En situation där Ryssland överraskande angriper de baltiska 3. 
länderna. En variant, dock med samma resultat, skulle kunna 
vara att NATO visserligen var förvarnat men inte i tid tillfört 
förstärkningar till Baltikum för att därmed avskräcka från ett 
angrepp. Syftet är att se vad det skulle kunna innebära för Sve-
rige i det fall NATO hamnat i en efterhandssituation och var 
tvunget att snabbt påbörja militära operationer för att försöka 
avvärja det ryska angreppet.

Genom att alla scenarierna utgår från dagens militärpolitiska situation, 
d v s att Sverige fortsatt är alliansfritt, NATO fortfarande existerar i sin 
nuvarande form och EU inte utvecklats till en militärallians med därtill 
kopplade planerings- och ledningsresurser, så är det utomordentligt osan-
nolikt att någon annan organisation än NATO skulle leda militära akti-
viteter syftande till att visa solidaritet med de baltiska länderna. Alla de 
tre baltiska staterna är i dag fullt ut integrerade i NATO:s ledningssystem 
såväl till lands, till sjöss och i luften. NATO ansvarar för ländernas inci-
dentberedskap i luften. Alliansen utarbetar för närvarande planer för hur 
de baltiska länderna skulle kunna stödjas militärt i händelse av ett väpnat 
hot. All internationell övningsverksamhet i Baltikum leds av NATO (eller 
USA).  Det  finns  inga  andra  realistiska  alternativ.    
 I samtliga scenarier förutsätts att Sverige på ett eller annat sätt övervä-
ger att delta i en solidaritetsaktion till stöd för Baltikum inom ramen för 
de militära resurser som ”Struktur 2014” tillåter. Frågan som skall besva-
ras är ju: vad klarar den föreslagna strukturen av i händelse av att solida-
ritetsförklaringen skall tillämpas? 
   Självfallet  finns  i  samtliga  scenarier  optionen  att  försöka  undvika  ett  
direkt svenskt militärt engagemang. Men även sådana scenarier skulle 
leda till olika konsekvenser för och krav på Försvarsmakten. T ex beho-
vet  att  kunna  försvara  Gotland  mot  båda  parter  i  en  konflikt  som  vi  inte  
deltar i (behovet kommer framgå klart i analysen av scenarierna 2 och 3), 
eller t o m i ett fall som Scenario 3 att Sverige där skulle behöva förmågan 
att  med  våld  hindra  eventuella  överflygningar  av  NATO:s  flygstridskraf-
ter. I en verklig situation måste självfallet alla alternativ analyseras, även 
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sådana där solidaritetsförklaringen inte tillämpas, det ligger dock utanför 
ramen för denna studie.    
 I samtliga fall kommer det ske en analys av Försvarsmaktens förmåga 
att:

-  delta i olika moment av den skisserade solidaritetsaktionen,
-  hantera utmaningar förknippade med basering av utländska  

stridskrafter på svenskt territorium i den aktuella situationen, 
-  hantera följdeffekter som ställer krav på olika förmågor hos  

Försvarsmakten samt 
-  möta de lednings- och samverkansbehov som kan uppstå. 

Varje scenariovärdering inleds med en kort militärstrategisk och opera-
tiv analys. Detta för att illustrera vissa av de överväganden som måste 
göras för hur man skall använda Försvarsmaktens resurser, t ex hur av-
väga deltagandet i en solidaritetsaktion mot behovet av att kunna skyd-
da  det  egna  territoriet.   I  flera  fall  kommer  det  att  vara  uppenbart  att  
Försvarsmaktens förmåga att lösa vissa uppgifter kan ifrågasättas. Det 
är därför viktigt att inte läsa varje scenario som en ”allt eller inget”-lös-
ning. Snarare visar analysen inom vilka ramar som statsmakterna kom-
mer att ha handlingsfrihet med olika delkomponenter i Försvarsmak-
ten, när det gäller att delta i olika typer av solidaritetsaktioner, liksom 
de områden där brister i strukturen kan innebära allvarliga risker och 
begränsningar.  

Scenario 1

Scenariobeskrivning

En allvarligare variant av ”Soldatmonumentskrisen” i Estland år 2007, 
bland annat med omfattande incidenter mellan delar av den rysktalande 
befolkningen och andra grupper.  Myndigheterna har uppenbara ord-
ningshållningsproblem. Ryssland agerar mycket aggressivt och ankla-
gar landets regering för att förfölja de rysktalande. Förutom omfat-
tande, svårspårade, cyberangrepp mot olika myndighetsfunktioner och 
högljudda mediekampanjer förekommer även militära provokationer, 
som  överflygningar  av  estniskt  territorium  och  kränkningar  av  sjöterri-
toriet med örlogsfartyg. Ryska media kräver att Ryssland skall ingripa 
för att skydda ”våra systrar och bröder”. Scenariot kan likaväl beröra 
Lettland, eller både Estland och Lettland. Sannolikheten för att krisen 
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skall leda till krigshandlingar bedöms dock som mycket liten. Allvarliga 
incidenter kan dock inte uteslutas.
 För att visa sin solidaritet med Estland beslutar NATO att förstärka 
”air policing”-verksamheten2 i Baltikum och genomföra en större marin-
övning i Östersjön. Från såväl NATO som Estland framställs önskemål 
om att Sverige skall delta i någon eller några av de planerade aktiviteter-
na. Dessutom uttrycks önskemål om att svenska hamnar får utnyttjas av 
deltagande  fartygsförband  samt  att  NATO-flygplan  tillfälligtvis  kan  an-
vända  någon  svensk  flygbas  för  tankning  och  vila.

Värdering

Militärstrategiska överväganden

Situationen kan beskrivas som en ”fredskris”. Något militärt hot mot de 
baltiska staterna (eller Sverige) föreligger knappast. Risken för en militär 
konflikt  i  Östersjöområdet  är  låg.  De  eventuella  hot  som  kan  finnas,  cy-
berattacker eller andra dolda angrepp är i huvudsak sådana som det ålig-
ger andra myndigheter än Försvarsmakten att hantera. Det går dock inte 
helt att utesluta att svårspårbara aktioner kan riktas mot Försvarsmak-
tens anläggningar och de utländska stridskrafter som deltar i operatio-
nen. Några större avvägningsproblem i hur att utnyttja Försvarsmaktens 
resurser, mellan behov i Sverige och ett deltagande i NATO:s solidaritets-
aktion, föreligger knappast.   

Svenska förmågor och resurser

Generellt sett borde ett svenskt deltagande i den av NATO planerade 
verksamheten, ”air policing” och marinövningen, inte innebära några 
praktiska problem. Mycket av den skisserade verksamheten utgör sådant 
som rutinmässigt redan idag genomförs av Försvarsmakten i samband 
med olika internationella övningar i Sverige och i närområdet.3 
 I det fall Sverige erbjuds och önskar att delta i ”air policing”-verk-
samheten över Baltikum måste detta dock vägas mot behovet av inci-
dentberedskap   i   Sverige   (både  flygande   förband  och  basresurser)  och  
möjligheten att avlösa de förband som stationeras i Baltikum. Det sena-
re är endast aktuellt om verksamheten skall bedrivas under längre tid, 
flera  månader.  Men  även  en  operation  som  sträcker  sig  över  längre  tid  
borde vara genomförbar då det knappast kan röra sig om någon större 
resursinsats.4 Syftet är ju främst att skapa en bättre incidentberedskap, 
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inte att genomföra luftförsvarsuppgifter. 
   Här  finns  alternativet  att  svensk  och  eventuellt  också  utländsk  ”air  
policing” till delar skulle kunna genomföras från Gotland, bland annat 
för  att  avlasta  de  fåtaliga  flygbaserna  i  Baltikum.  För  svensk  del  skulle  
det  också  innebära  att  basresurser  inte  skulle  behöva  flyttas  utomlands,  
vilket är både dyrt och tämligen tidskrävande. 
 När det gäller svensk deltagande med örlogsfartyg i den föreslagna marin-
övningen, t ex med två eller tre 
korvetter, föreligger inte hel-
ler några avgörande praktiska 
problem. Sjöstridskrafterna är 
sannolikt de i Försvarsmak-
ten som har bäst förmåga att 
genomföra övningar och ope-
rationer tillsamman med sina 
utländska motsvarigheter, bl 
a beroende på den omfattande 
internationella övningsverk-
samhet de deltar i och erfa-
renheterna från ”skarpa” ope-
rationer i Medelhavet och 
utanför Somalia.5 

Visby  skulle  kunna  vara  en  lämplig  bas  för  svenskt  flyg  som  skall  delta  i  ”air  po-
licing”. Foto: Försvarsmakten

Korvetterna HMS Sundsvall och HMS Gävle. Sjö-
stridskrafterna har god förmåga att samverka med 
utländska motsvarigheter.
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Betydelsen av svenskt territorium och  

utländsk basering i Sverige

Möjligheterna att kunna disponera svenskt territorium är inte av avgö-
rande betydelse för NATO i denna situation. Däremot är det uppenbart 
att  utnyttjandet  av  svenska  flygfält  och  hamnar  skulle  underlätta  verk-
samheten, bl a genom att fartyg då hade närmare till sina övningsområ-
den  och  flygplan  skulle  kunna  använda  mer  av  sin  flygtid  till  övningsverk-
samhet.
   Tillfällig  basering  av  ett  mindre  antal  utländska  flygplan   i  Sverige  
erbjuder inga tekniska problem, under förutsättning att de medför egna 
klargöringsresurser. Inte heller tillfällig basering av utländska fartygs-
förband borde innebära några speciella tekniska problem.
  Den sannolikt största utmaningen i samband med basering av ut-
ländska stridskrafter på svenskt territorium i den skisserade situatio-
nen, jämfört med den rent fredsmässiga övningsverksamhet som bedrivs 
idag  med  andra  mariner  och  flygvapen,  är  det  sannolikt  ökade  behovet  
av bevakning. Eventuellt krävs att något eller några av de kontrakte-

Hemvärnet måste kanske engageras för bevakning av baser som används av 
utländska stridskrafter. Foto: Försvarets Bildbyrå/Magnus Sjöström
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rade ”insatsförbanden” kallas in för att lösa den uppgiften, och/eller att 
de nationella skyddsstyrkorna (hemvärnet) engageras.  

Ledning och samverkan

Den enda aktivitet som för svenska förband skulle innebära något ova-
na ledningsförhållanden vore om Sverige erbjöds och valde att delta i 
”air policing” över Baltikum. Förband engagerade i den verksamheten 
skulle  då,  med  mycket  få  inskränkningar,  ledas  av  NATO:s  flygstridsled-
ning i en skarp verksamhet. I marinövningen skulle de svenska fartygen, 
på sedvanligt sätt, lyda under den av NATO organiserade övningsled-
ningen,  där  förmodligen  även  svenska  officerare  skulle  ingå.  Med  hän-
syn  till  den  spända  situationen  i  Baltikum,  skulle  det  antagligen  finnas  
särskilda, av NATO utarbetade, ”Rules of Engagement” för att hantera 
incidenter i luften och till sjöss, vilka Sverige skulle vara tvunget att ac-
ceptera om vi önskade att delta.  
 Försvarsmaktens behov av att samverka med civila myndigheter, t ex 
polisen, skulle antagligen öka något jämfört med vad som krävs idag 
vid samövningar med utländska militära enheter. Behovet skulle sanno-
likt vara störst när det gäller skydd och bevakning av de baser och ham-
nar som utnyttjas av NATO-förbanden. Existerande stabsorganisation 
vid de svenska ”värdförbanden” borde ha kapacitet att lösa detta. Det 
tämligen  stora  behovet  av  samverkansofficerare  som  krävs  vid  interna-
tionella insatser och övningar borde i detta måttligt krävande scenario 
kunna lösas inom ramen för Försvarsmaktens existerande resurser. 

Slutsatser

”Struktur 2014” innebär inga begränsningar för den skisserade typen 
av insatser. Snarare är den väl avpassad för det. Den internationella öv-
ningsverksamhet som idag bedrivs av Försvarsmakten ger antagligen 
också en tillräckligt god kunskapsgrund för ett eventuellt deltagande. 
För att snabbare komma igång i en eventuell ”air policing”-uppgift, och 
även ha en bättre förståelse för hur främst NATO:s luftförsvarsorgani-
sation fungerar, skulle en ständig svensk närvaro i t ex luftförsvarscen-
tralen CAOC 2 i Kalkar/Ueden kunna var av stort värde.6  Risken  finns  
annars att den svenska insatsen blir att ”bara lyda order”, utan att vi är 
inblandade i lednings och planeringsprocessen. Detsamma gäller, fast i 
mindre  utsträckning,  deltagandet  i  den  marina  övningen.  Där  finns  dock  
mera erfarenhet av tidigare samverkan.
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Scenario 2

Scenariobeskrivning

Detta är ett ”Georgienscenario” där det ryska agerandet uppfattas som 
ett militärt hot, men där dock NATO försöker att agera innan eventuel-
la  fientligheter  utbryter.  Det  skall  ske  genom  att  markstridsförband  för-
flyttas  till  Baltikum  och  flygstridskrafter  framgrupperas  till  närområdet.  
Syftet är att tydligt visa på NATO:s vilja och förmåga att vara solidarisk 
med de baltiska länderna. Därmed skulle Ryssland fås att avstå från ett 
eventuellt militärt ingripande i något eller några av de baltiska länder-
na och inse att militära påtryckningar inte är en framkomlig väg.  Om 
Ryssland överhuvudtaget har för avsikt tillgripa militärt våld, och un-
der vilka förutsättningar, är självfallet omöjligt att veta – vi är inte tan-
keläsare.  Sannolikheten  för  en  militär  konflikt  bedöms  dock  som  liten.
 Eventuellt har den aktuella krisen föregåtts av en viss tid av ökad 
spänning. Dock, genom att det ligger (borde ligga) i sakens natur att 
man försöker kväva krisen i sin linda så är det osannolikt att berörda 
länder haft någon längre tid på sig att förbereda insatsen. I det här fal-
let antas därför att inga mer omfattande åtgärder ha vidtagits, vare sig i 
Sverige eller inom NATO, innan det blir dags att påbörja insatsen.

Stridsfordon typ Stryker från amerikanska 5th Stryker Brigade. Denna brigadtyp är 
avsedd att ha hög strategisk rörlighet och skulle kunna användas för att skapa en 
militär närvaro i Baltikum.
Foto: U. S. Army
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 I NATO:s plan för insatsen framförs det önskemål att näraliggande 
länder, Sverige och Finland, snabbt agerar för att tillsammans med lätta 
amerikanska  och  tyska  flygburna  samt  polska  marktransporterade  för-
band skapa en militär närvaro i Baltikum. Den sammanlagda styrkan 
på marken skulle omfatta ca en brigad i vardera av de baltiska länder-
na,  där  de  finska  och  svenska  bidraget  skulle  kunna  vara  i  storleksord-
ningen av en bataljon från varje land, vilka skulle ingå i den amerikan-
ska respektive tyska brigaden.  
 Därutöver tillfrågas Sverige och Finland om möjligheterna att ba-
sera  amerikanska  flygstridskrafter  i  respektive  länder,  samt  om  en  sam-
ordning  av  flygstridsledningen  så  att  NATO-flyg,  bl  a  baserat  i  Norge,  
kan  flyga  över  svenskt  territorium.7 Dessutom vore det också önskvärt 
att tyska, polska och brittiska marina enheter kunde få basera tillfälligt 
i Karlskrona och Stockholms skärgårdar. Frambasering av NATO-re-
surser till Baltikum (och eventuellt Sverige och Finland) skulle påbörjas 
inom några dagar och vara slutförda inom en månad.
 Den av NATO skisserade planen för var olika förband ska gruppe-
ras och styrkeinsatsen framgår av Bild 1 nedan.
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Bild 1. NATO:s stabiliseringsplan
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Värdering

Militärstrategiska och operativa överväganden.

Det råder inte krig. Mycket osäkert är också om Ryssland verkligen är 
berett att tillgripa stridshandlingar för att uppnå sina syften. Det skulle 
innebära ett angrepp mot medlemmar i NATO (och EU), med alla de 
militära, politiska och ekonomiska konsekvenser detta skulle kunna få. 
Om ett angrepp trots allt är en rysk option kan det bland annat grunda 
sig på tvivel på solidariteten inom alliansen, i kombination med de be-
gränsade möjligheter NATO har att hjälpa de baltiska staterna militärt, 
speciellt i ett sent skede.8 En tydlig och snabb markering att alliansen är 
både villig och har förmågan att försvara Baltikum skulle därför kunna 
vara en viktig återhållande faktor. Utgångspunkten i analysen är att san-
nolikheten för att Ryssland skulle vara berett att ta en militär konfron-
tation med NATO är liten, men att risken inte helt kan uteslutas. Att 
försätta Sverige på ”krigsfot” i denna situation vore att gå för långt.
 Om Ryssland trots allt skulle överväga ett angrepp, vilket vi inte kan 
veta, bör det genomföras innan NATO hunnit föra fram förstärkningar 
till Baltikum. Det innebär att NATO måste gardera sig mot att förstärk-
ningstransporterna angrips. 
 Ryska luftvärnssystemen grupperade i främst Kaliningradområdet 
men även längs den ryskbaltiska gränsen skulle då utgöra ett allvarligt 
hot  mot   eventuella  NATO-flyginsatser   i   Baltikum.  Genom  att   utnyttja  
svenskt luftrum kan man avsevärt reducera tiden för hur länge NATO:s 
flyg  behöver  flyga  genom  områden  där  det  finns  ett  luftvärnshot  (se  Bild  2 
sid 13). 

US, (+Fi?) Flyg +sjötp

Ty, (+Sw?) Flyg + sjötp

Pol, Landtp

AEF US

Önskad basering
för AEF

Eskortgrupp
Ty, Pol, Brit (+Sw?)

Önskad basering för 
marin eskortgrupp

MNC NE
(leder hela operationen)

Understruket land leder
stridskrafterna på platsen

Den nya ryska luftvärnsroboten S-400 uppges ha en räckvidd upp till 400 km. 
Foto: Wikimedia/ UMNICK
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 Ett likartat förhållande gäller för sjötransporter i södra Östersjön. 
Så länge Kaliningradexklaven kan utnyttjas för gruppering av ryska sjö-
målsrobotar så kommer sjötransporter till baltiska hamnar i ett allvar-
ligt läge sannolikt bara kunna ske från hamnar på den svenska ostkus-
ten (se Bild 3 sid 14). 
 Gotland kan här spela en avgörande roll. Den part som kan grup-
pera luftvärns- och sjömålssystem på ön kan sannolikt förhindra alla 
sjö- och luft transporter till och från Baltikum, med undantag från så-
dan  som  sker  via  finskt  territorium.  System  grupperade  på  Gotland  kan  
också  avsevärt  försvåra,  t  o  m  förhindra,  ubåtsjakt  med  flyg  och  ytfar-
tyg,   flygburen   radarspaning  och   stridsledning   samt   lufttankning  nära  
operationsområdet (se bild 4 sid 15). 
 För svensk del, oberoende om vi deltar i operationen eller inte, kan 
det  därför  föreligga  ett  hot  mot  Gotland.  Här  finns  ett  klart  avvägnings-
problem avseende vad göra med tidigt gripbara resurser – delta i soli-
daritetsoperationen eller skapa ett försvar på Gotland (alternativt låta 
NATO göra det, om alliansen har tillräckliga resurser för det). De even-
tuella militära hot som skulle kunna uppstå mot det svenska fastlan-
det  är  främst  sabotageverksamhet  i  olika  former,  och  robot-  och  flygan-
grepp i fall det skulle bli öppna strider. 
 Även om krigsrisken bedöms som liten bör vissa förberedelser vidtas 
för att Sverige och svenska förband inte skall hamna i en irreparabel ef-
terhandssituation, om trots allt strider skulle utbryta.     

Svenska förmågor och resurser 

Vad Sverige eventuellt skulle kunna delta med i en solidaritetsaktion av 
det skisserade slaget kan inte besvaras på ett entydigt sätt. Ett antal fak-
torer måste vägas in. Den kanske viktigaste faktorn är att vi inte vet Ryss-
lands avsikter. Är det bara en styrkedemonstration eller är det förbere-
delser för ett angrepp? Avser vi med det svenska bidraget substantiellt 
förstärka någon baltisk stats förmåga att försvara sig, och därmed bidra 
till att eventuellt få Ryssland att avstå från ett angrepp eller vill vi bara 
markera solidaritet (dela risken), och där någon annan får stå för krigfö-
ringsförmågan. Vilka tekniska och utbildningsmässiga möjligheter har vi 
att agera tillsamman med andra (NATO-) stater? Vilken frihet har vi att 
välja egna taktiska och operativa lösningar för vårt agerande? Vilka re-
surser  måste  finnas  kvar  i  Sverige  för  att  möta  eventuella  hot  här?  
 Osäkerheten avseende de slutliga ryska avsikterna gör att de förband 
vi eventuellt önskar delta med måste ha en reell förmåga att verka i hög-
intensiv strid mot en modern mekaniserad motståndare understödd av 
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Bild 2. Luftmål: täckningsområde för S-300/SA-20 och S-400/SA-21

De små cirklarna visar ca 200 km täckning från ryskt (vitryskt) territorium (SA-20). 
De större visar drygt 300 respektive ca 400 km från Kaliningrad (SA-21).
Det är osannolikt att NATO, vid en uppenbar risk för krig, skulle starta omfattande 
flygoperationer  över  Baltikum  eller  Östersjön  innan  de  ryska  lvsystemen  neutraliser-
ats. Det bör noteras att lvsystemen också bidrar till att skydda ryska sjömålsbekäm-
pande  system  mot  NATO:s  flygstridskrafter.  Möjligheterna  för  NATO  att  i  ett  tidigt  
skede  av  en  konflikt  genomföra  marinoperationer  i  södra  Östersjön  är  därför  san-
nolikt små, eller åtminstone mycket riskfyllda. Källa: www.ausairpower.net/APA-

Grumble-Gargoyle.htm 



 14

 

Bild 3. Sjömål: Täckning för SS-N26 Yakhont och SS-N27 Klub

Cirklarna visar räckvidderna för SS-N-26 Yakhont (120-300 km-grönt cirkelseg-
ment) och SS-N-27 Klub (200-300 km – rött), den senare avfyrad från en ubåt från 
en  position  S  Gotland.  Båda   robotarna  finns   i   ett  flertal  olika  versioner,  med  oli-
ka räckvidd och med möjligheter att avfyras från olika plattformar som: ytfartyg, 
ubåtar,  flyg  (bara  SS-N26) och lastbil (bara SS-N26). Bilden visar tydligt på riskerna 
förknippade med att sjöledes via S Östersjön tillföra förstärkningar till Baltikum ett 
läge där det föreligger risk för rysk motverkan.   
Källa: Russian/Soviet Sea-based Anti Ship Missiles, Defense Threat Informations 
Group, Special Report November 2005, www.dtig.org/docs/Russian-Soviet%20

Naval20%Missiles.pdf
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Bild 4. Räckvidder för luftvärns- och sjömålsrobotar grupperade på Gotland

 

Om likadana system som redovisas på bild 2 och 3 ovan skulle kunna grupperas 
på Gotland är det uppenbart att möjligheterna att tillföra förstärkningar till Bal-
tikum skulle minska drastiskt, sannolikt omöjliggöras. Likaså skulle NATO:s 
möjligheter  att  stödja  operationer  i  Baltikum  med  t  ex  hangarfartygsbaserat  flyg  
från  fartyg  i  Atlanten  eller  Nordsjön,  eller  med  till  Sverige  frambaserade  flygstrid-
skrafter, försvåras avsevärt. Förutom de mycket stora svårigheter som skulle upp-
stå när det gäller att stödja Baltikum bör även den kraftigt ökade handlingsfrihet 
som  Ryssland  skulle  få  med  sina  flyg-  och  marinstridskrafter  beaktas.  De  skulle  
då kunna operera i skydd av de egna systemen grupperade på Gotland. Vilka 
svårigheter  det  skulle  innebära    r  t  ex  svenskt  luftförsvarsflyg,  som  skulle  behöva  
möta en motståndare först över fastlandet, är inte svårt att föreställa sig. Självfal-
let gäller även det omvända. Skulle vi eller NATO kunna gruppera motsvarande 
system på Gotland skulle fördelarna istället vara på vår sida. Sannolikheten för 
att  det  utbryter  en  kapplöpning  om  Gotland  i  händelse  av  en  väpnad  konflikt  i  
Östersjöområdet får betraktas som hög.
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  Bild 5. Möjlig uppmarsch med markstridsförband kring Baltikum

Att prognostisera vilka ryska markstridskrafter som eventuellt skulle delta i en upp-
marsch mot Baltikum t ex år 2015 är omöjligt. Här kan bara göras olika antagan-
den. I detta fall förutsätts endast en begränsad del, ca 40 %, av tillgängliga stridsk-
rafter från den Västra Strategiska Riktningen utnyttjas, d v s före detta Leningrads 
och Moskva militärområden.  Ovan skisserade resursinsats skulle med några veck-
ors extra förberedelser kunna fördubblas. Här förutsätts också att den ryska mil-
itärreformen genomförts i huvudsak som planerat varför förbanden har ungefär 
samma modernitetsgrad som t ex de svenska. Flygstridskrafters lättrörlighet gör att 
där  finns  inga  egentliga  begränsningar,  där  avgörs  insatsen  av  viljan  till  risktagning  
i andra riktningar.
Källa: För mer detaljerade resonemang om rysk militär organisation och dess 
modernitet perioden 2015-2020 se FOI rapport ”Baltisk säkerhet: handlingsfrihet 
och försvarbarhet”, FOI-R--3108--SE.  
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olika  typer  av  flygstridskrafter.  Det  förutsatt  att  vi  avser  att  bidra  till  att  
avskräcka Ryssland från att eventuellt angripa Baltikum, höja tröskeln. 
Men även om vår egen ambition är lägre, och vi inte anser oss ha förmå-
gan att skicka en så potent resurs utomlands utan nöjer oss med något 
mindre  kvalificerat,  så  finns  risken  att  förbandet  kan  hamna  i  strid  och  
måste slåss för sin överlevnad. Det är därför frågan om det går undvika 
att  skicka  något  annat  än  ett  mycket  kvalificerat  förband  utomlands  i    
denna eller liknade situationer.9 Hellre förbereda sig för det värsta och 
inte behöva utnyttja förmågorna än tvärtom.
   När   det   gäller   svenska   markstridsförband   finns   det   i   ”Struktur  
2014” organisatoriskt inga förband som i sin fasta indelning innehåller 
alla de komponenter som skulle behövas i den aktuella situationen, som 
mekaniserat infanteri, stridsvagnar, luftvärn, artilleri och lämpliga under-
rättelseresurser t ex RPV. Systemen existerar dock, om man ser till För-
svarsmakten i sin helhet. Möjligheterna att sätta ihop en lämplig styrka 
finns.  De  organisatoriska  och  utbildningsmässiga  förberedelserna,  främst  
då samövning av de olika komponenterna, skulle ta en viss tid. Möjlighe-
ter  finns  att  korta  den  tiden,  från  kanske  en  månad  till  dagar,  om  ”Struk-
tur 2014” redan från början skulle innehålla ett antal fast organiserade 
bataljonsstridsgrupper där ingen extra tid måste läggas på samövning.  
 För närvarande tycks dock prioriteringen vara att ”skräddarsy” en-
heter beroende på uppgiften. Det kan vara en bra lösning för att skapa 
den optimala organisationen för en viss uppgift, men den står i klart mot-
satsförhållande till att snabbt kunna sätta in allsidiga förband. Till detta 
måste också kopplas de förberedelser som behöver vidtas i mottagarlan-
det och vid högre förband (i det här fallet den tyska brigaden), t ex i form 
av hänvisningar avseende förnödenheter och sjukvård samt för att reglera 
befälsförhållanden i olika avseenden t ex Rules of Engagement, ta reda 
på och reglera hur man kan understödja varandra med olika vapensysys-
tem,  utbyte  av  samverkansofficerare  etc.  Dessa  olika  samverkansbehov  
kan eventuellt lösas parallellt med förbandets övriga förberedelser i Sve-
rige, dock vi talar om veckor. Det stora samverkansbehovet både före och 
under operationen innebär att den svenska bataljonsledningen bör ha en 
kapacitet motsvarande en brigadstab. 
 Den tid som krävs för förberedelser kan därmed variera inom mycket 
vida ramar. Från dagar till kanske en månad. Vill man ta risken att skicka 
ett mindre väl samövat förband (beroende på hur ”Struktur 2014” utfor-
mas i praktiken) och improvisera fram den samverkan som behövs med 
”moderförbandet”, den tyska brigaden, kan det röra sig om kanske nå-
gon vecka. 
 En sådan lösning är bara tänkbar i ett läge när man är helt övertygad 
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om att förbandet inte kan behöva lösa stridsuppgifter vid framkomsten. 
I annat fall kommer det ta avsevärt längre tid, såvida inte den behövli-
ga samverkan och samövningen, nationellt och internationellt, redan ge-
nomförts inom ramen för fredstida övningsverksamhet.    
 De svenska marinförband som skulle kunna vara aktuella i den skis-
serade operationen är antagligen några korvetter och minjaktresurser, då 
som en del av den tyskledda eskortstyrkan. Ledningsmässigt innebär det-
ta inga större problem då likartad verksamhet redan övas idag i multina-
tionella sammanhang, och med svenskt deltagande. Ur svensk synvinkel 
har lösningen med en multinationell grupp, där sannolikt tyska fregatter 
ingår, en avgörande fördel då de utländska fartygen då kan bidra med det 
kvalificerade  luftvärnsskydd  som  de  svenska  fartygen  saknar.  Sverige  kun-
de  eventuellt  överväga  att  erbjuda  amfibieförband  för  t  ex  hamnförsvar,  
om sådan förmåga blev efterfrågad. Dock, här som i fallet med batal-
jonsstridsgruppen, måste förbandet tillföras icke organisatoriskt ingåen-

Stabsarbete i Nordic Battle Group. NBG är det enda svenska förbandet som i 
sin fasta indelning innehåller alla de komponenter som behövs i strid. När vi 
inte organiserar den måste vi ha lång förvarning före en insats.
Foto: Försvarsmakten/Combat Camera



19

de förmågor, t ex luftvärn, för att kunna lösa 
uppgiften. Därefter måste enheten samövas. 
Svenska ubåtar skulle kunna spela en viktig 
roll, antingen som framskjuten spaning mot 
eventuella ryska ubåtar i insatsområdet eller 
för underrättelseinhämtning utanför ryska 
marinbaser.  
   Svenska   flygstridskrafters   roll   i   det  
skisserade scenariot är något osäker. Pla-
nen   talar   för   att   NATO(USA)-flyg   är   det  
som främst är tänkt att vid behov leve-
rera   nödvändigt   flygunderstöd.      När   det  
gäller att understödja markstrid är detta 
också fullt logiskt, då rutiner och 
organisatoriska förutsättningar 
för det är väl utvecklade inom NATO. 
Sverige saknar dessutom lämplig be-
väpning  till  sina  flygplan  för  sådana  
uppgifter. Det är också sannolikt att 
USA inte önskar andra länder inblandade i de mycket komplicerade luf-
toperationer det eventuellt kan bli tal om i Baltikum. Sannolikt kommer 
man att önska att luftrummet över Sverige, Östersjön och Baltikum de-
las upp, där USA leder ensamt och oinskränkt i sin del.10 

Tyska fregatten Bayern.  Kan  ge  kvalificerat  luftvärnsskydd  av  en  eskortstyrka.
Foto: U.S. Navy/ Mike Banzhaf

HMS Gotland. Svenska ubåtar skulle 
kunna spela en viktig roll för att inhämta 
underrättelser. Foto: Combat Camera/ Nicklas 
Gustafsson 
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Basering av utländska stridskrafter i Sverige 

Skulle Sverige gå med på att utländska stridskrafter baseras som det skis-
seras i NATO:s operationsplan kan dessa och även svenska anläggningar 
bli utsatta för olika typer av öppna eller förtäckta angrepp, om krisen 
skulle eskalera. Förtäckta angrepp kan även förekomma utan att öppna 
stridigheter utbrutit. Det kommer att ställas krav på vår förmåga att bi-
dra till skyddet av de baser som NATO utnyttjar men också på vår för-
måga att skydda egna militära anläggningar och viss civil infrastruktur. 
 Beroende på hur stor del av en AEF (Ait Expeditionary Force) som 
eventuellt  baseras  i  Sverige  kan  det  svenska  flygvapnet  behöva  upplåta  
en  eller  flera  av  sina  baser  för  detta.  Delar  av  de  svenska  flygstridskraf-
terna kan eventuellt bli ”husvilla” i brist på lämpliga baser med nöd-
vändig infrastruktur för att upprätthålla en hög beredskap. Beroende 
på  lägets  allvar  kan  självfallet  större  civila  flygplatser  som  Sturup  eller  
Landvetter  övervägas  för  basering  av  de  amerikanska  flygplanen  (eller  
våra egna), men det vore antagligen att gå för långt i en situation som 
denna där det trots allt inte utbrutit några stridigheter i Baltikum, och 
sannolikt inte heller kommer att göra det. 
 Det är troligt att USA kommer att kräva att de baser man utnyttjar 
skyddas mot såväl sabotagehot som hot från luften. Försvarsmaktens 
begränsade luftvärnsresurser innebär antagligen att USA måste föra in 

egna luftvärnsförband för att 
skydda baserna. System som 
Patriot PAC-3 skulle även ge ett 
visst skydd mot missilangrepp, 
vilket kanske t o m är det pri-
mära hotet.11  Detta innebär i 
sin tur ett omfattande samver-
kansbehov   med   svensk   flyg-
strids-  och  lufttrafikledning  för  
att undvika vådabekämpning. 
Genom att utnyttja delar av de 
svenska nationella skyddsstyr-

Patriot PAC-3 skulle kunna tillfö-
ras  för  att  skydda  flygbaserna,  bl  a  
mot missilangrepp. 
Foto: Lockheed Martin photo
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korna (hemvärnet) borde det vara möjligt att ordna ett tillräckligt skydd 
för att kunna möta sabotagehotet.
 Basering av NATO:s marinstridskrafter innebär liknande problem. 
Beroende på vilka utländska fartyg som deltar, och hur de disponeras, 
kan eventuellt luftvärnsfrågan i huvudsak lösas med deras fartygsbase-
rade luftvärn. Behovet av markförband för att möta sabotagehotet blir 
dock  sannolikt  en  fråga  för  Försvarsmakten.  Att  finna  lämpliga  hamnar  
som kan utnyttjas för basering av fartyg innebär inget större problem. 
Hamnkapaciteten på den svenska ostkusten är stor, likaså lämpar sig 
Stockholms skärgård mycket väl för basering av sjöstridskrafter. Dock 
kan det vara möjligt att det valda basområdet kan behöva stängas för 
civil  fartygstrafik  för  att  tillgodose  skyddsbehovet,  t  ex  hindra  intrång  
av undervattensfarkoster. Det senare kan bli ett problem då Försvars-
maktens, och andra deltagande länders, resurser för att möta den typen 
av hot är begränsade.
 Även om det svenska militära deltagandet är begränsat i den skisse-
rade solidaritetsaktionen så går inte att bortse ifrån att även svenska mi-
litära anläggningar kan vara utsatta för ett hot, t ex i form av sabotage. 
Vi utgör trots allt en del av den infrastruktur som NATO utnyttjar. Skulle 
strider utbryta i Baltikum så lär vi nog betraktas som medkrigförande. 
Här föreligger det därför också ett behov av förband för bevakning och 
luftvärn. Med hänsyn till det skisserade läget i stort kan det eventuellt 
räcka med att höja beredskapen vid förbanden, utan att kalla in dem.  
 Det går inte heller att bortse från att det kan uppstå ett hot mot 
svensk infrastruktur av olika slag, inte bara militära anläggningar och 
system. Ett område som är speciellt tacksamt för förtäckta angrepp är 
olika typer av system som bygger på informationsteknologi, som t ex 
styrning av elförsörjningen, betalningsväsendet och transportledning. 
Frågan är om inte denna typ av infrastruktur är den mest hotade i en si-
tuation som den skisserade, där inga väpnade strider utbrutit, och kan-
ske  inte  heller  kommer  att  göra  det.  Men  där  det  kan  finnas  ett  önske-
mål att utöva repressalier mot dem som stödjer de baltiska staterna. Det 
är osäkert om Sverige besitter tillräcklig förmåga att möta storskaliga 
IT-angrepp  (alternativt  mycket  sofistikerade  sådana  angrepp).      

Ledning och samverkan 

Att de styrkor som ingår i olika NATO-förband som t ex den eventuella 
svenska bataljonen i Baltikum, fartyg i den tyskledda marina eskortstyr-
kan, skulle stå under NATO:s befäl (i alla avseenden när det gäller taktisk 
verksamhet) står utom allt tvivel. 
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 Oberoende om svenska ubåtar skulle delta i operationen eller inte 
så kräver detta speciella ledningslösningar. NATO:s eskortstyrka måste 
vid  varje  tillfälle  vara  medveten  om  var  ubåtarna  befinner  sig.  Risken  
för incidenter, t o m vådabekämpning, är uppenbar i det fall de skulle 
förväxlas med ryska ubåtar. Problemet är inte nytt. Det fanns redan un-
der det kalla kriget och löstes då genom att den tyska ubåtsledningen 
hölls underrättad om vår ubåtsverksamhet i södra Östersjön.12 
   De  största  ledningsproblemen  finns  dock  sannolikt  på  och  i  anslut-
ning  till  svenskt  territorium.  Går  det  att  i  tillräcklig  grad  samordna  flyg-
verksamhet över södra Sverige och Östersjön mellan de amerikanska 
flygförbanden  (och  eventuellt  andra)  och  de  svenska  flygstridskrafterna,  
t  ex  när  det  gäller   luftförsvarsuppgifter,  utan  att  det  ena   landets  flyg-
stridskrafter måste underställas det andra landet? Det är diskutabelt, av 
minst två skäl. Två chefer kan inte besluta över samma verksamhet. Tid 
för  dialoger  finns  inte  om  det  skulle  utbryta  strider,  ledningen  måste  då  
vara minut operativ. 
 Det är inte sannolikt att amerikaner skulle acceptera att någon an-
nan  ledde  deras  flygstridsverksamhet.  Det  vore  antagligen  också  mindre  
klokt,  då  deras  förmåga  att  leda  amerikanska  flygförband  antagligen  är  
vida  överlägsen  vår  förmåga  att  göra  detsamma.  Till  detta  finns  också  
kopplat problemet med att leda luftvärnsförbandens, svenska som ut-
ländska, verksamhet. I det fall USA väljer att skydda ”sina” baser med 
egna luftvärnssystem (vilket är troligt, då Sverige har mycket små resur-
ser  för  det)  så  kommer  de  systemen  vara  avsevärt  mer  kvalificerade  än  
de svenska, vilket också talar för att det är USA som bör leda luftför-
svarsverksamheten över södra Sverige. Dessutom, eventuella insatser i 
Baltikum och över Östersjön kan inte frikopplas från verksamhet över 
svenskt territorium. 
   Samtidigt  finns  det  klara  nackdelar  med  att  överlämna  kontrollen  
över svenskt luftrum till någon annan i detta läge, civil luftfart pågår 
ju   som  vanligt,   rutiner  finns  upparbetade  mellan  den   civila  och  mili-
tära  flygledningen.  Det  talar  för  en  lösning  där  svensk  flygstridsledning  
förstärks med amerikanska resurser och fortsatt har ansvaret för led-
ning i svenskt luftrum. Vi har antagligen större också möjligheter att ut-
nyttja information från våra sensorer optimalt, jämfört med någon som 
normalt   inte  uppträder   i  området.  Möjligheten  måste  dock  finnas  att  
mycket snabbt överlämna ansvaret till USA (NATO) om strider skulle 
utbryta,  då  vi  saknar  förmågan  att  leda  omfattande  flygstridsföretag  in  
över Baltikum. Det går också att i den här situationen överväga en lös-
ning där det dras en linje genom Sverige, t ex i höjd med Mälaren där vi 
ansvarar  för  flygstridsledning  norr  om  den  linjen  medan  NATO  (USA)  
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löser uppgiften söder om linjen.  
 Oberoende av vilka lösningar som väljs så går de inte att improvi-
sera fram. Skall det fungera krävs noggranna, såväl tekniska som pro-
cedurmässiga, förberedelser. Det måste också ha varit föremål för öv-
ningar. Det bör påpekas att problemet inte skulle försvinna om det inte 
fanns  utländska  flygförband  baserade  i  Sverige.  Fortfarande  skulle  det  
finnas  ett  stort  samordningsbehov  av  flygverksamheten  över  Östersjön  
och  vid  eventuella  överflygningar  av  NATO-flygplan,  t  ex  från  baser  i  
Norge. 
 Gotland utgör här ett speciellt problem. Sveriges förmåga att tro-
värdigt försvara ön är begränsad, förutsatt att inte stora delar av För-
svarsmaktens  mest  kvalificerade  resurser  avdelades  enbart  för  den  upp-
giften. För NATO är ön av vitalt intresse när det gäller att säkerställa 
operationsfrihet över Östersjön. Ur rysk synvinkel är den av lika vitalt 
intresse då ett tidigt innehav av Gotland skulle ge ryssarna ett mycket 
bra  ”flanksydd”  i  det  fall  de  önskade  genomföra  en  militär  operation  
i  Baltikum.    De  eventuella  svenska  resurser  som  finns  på  ön  kommer  i  
händelse  av  ett  angrepp  vara  beroende  av  stöd  från  NATO:s  flyg-  och  
marinstridskrafter, eventuellt också markstridskrafter. 
 Frågan som uppstår är vem som är bäst skickad att leda försvaret 
av Gotland: den svenska operationsledningen eller t ex NATO Multi-
national Corps North East i Szczecin, som antagligen är den lednings-
funktion som kommer ha ansvaret för att samordna mycket av NATO:s  
verksamhet i anslutning till Baltikum.   
 Bevakningen av de baser som utnyttjas av såväl NATO:s stridskraf-
ter som våra egna förband kommer att kräva en omfattande samverkan 
mellan Försvarsmakten och polisen. Här kommer det sannolikt också 
behöva utformas speciella regler, och samverkansformer, för att tillgo-
dose krav som NATO (eller enskilda länder som USA) ställer. T ex hur 
skall lydnadsförhållandena vara när det gäller att skydda en bas där 
huvuddelen av personalen är utländsk, vilka regler skall gälla för att ut-
nyttja vapenmakt m m?  Därutöver kommer det krävas en omfattande 
samverkan mellan Försvarsmakten, utländska förband baserade i Sveri-
ge och olika civila myndigheter och företag för att tillgodose behovet av 
sjukvård, förnödenheter, telekommunikationer m m. Det är inte troligt 
att den svenska territoriella ledningsorganisationen kommer ha den ka-
pacitet och kompetens som krävs för att lösa samtliga dessa uppgifter.
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Slutsatser

Det avgörande problemet är att vi inte kan veta Rysslands yttersta av-
sikter. Deltagande i en solidaritetsoperation vid en allvarligare kris mås-
te därför till del planeras utifrån förutsättningen att vi, om den önska-
de stabiliseringseffekten inte uppnås, kan bli indragna i stridhandlingar, 
även om sannolikheten för en sådan negativ utveckling är liten.
 Sverige skulle ha förmågan att skicka en bataljonsstridsgrupp till 
Baltikum i det skisserade scenariot. Den främsta svagheten, risken, i 
upplägget ligger i den begränsade förmåga som förbandet kommer ha 
på grund av bristande samövning. Det kan gälla den svenska bataljo-
nen (beroende på den slutliga utformningen av ”Struktur 2014”), men 
kommer att vara speciellt påtagligt när det gäller att effektivt samverka 
med övriga delar av den multinationella brigaden. Skall vi kunna delta 
i denna typ av operationer med framgång (acceptabla risker) och med 
kort förberedelsetid måste därför omfattande förberedelser, bl a samöv-
ningar, nationellt som internationellt, ha skett långt innan en kris blos-
sar upp, det måste ingå som en naturlig del i den normala fredsverksam-
heten. Och det helst med de eventuellt ”öronmärkta” NATO-förband 
som kan vara aktuella för insatser i vårt närområde.
 Vi skulle också kunna delta i den förslagna marina operationen. Den 
bristande luftvärnsförmågan hos de svenska fartygen skulle dock be-
gränsa deras användbarhet och innebära en stor risktagning om strids-
handlingar trots allt skulle utbryta. 

Korvetterna Visby 
och Helsingborg 
Deras bristfälliga 
luftvärnsförmåga 
innebär stor risk 
om de skall delta i 
en marin operation. 
Foto: 
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   Ledningsförhållandena,  främst  när  det  gäller  flygstridskrafter,  svenska  
som NATO:s, utgör ett speciellt och svårt problem. Det kan eventuellt 
vara  nödvändigt  att  överlåta  all  flygstridsledning  och  luftvärnsledning  i  
södra  Sverige  och  södra  Östersjön  till  NATO.  Det  kan  finnas  andra  lös-
ningar med en större svensk roll. Dock framstår det som klart att, obero-
ende av lösning, måste detta vara väl förberett och övat. 
 Sammantaget skulle en situation som denna kräva stora delar av För-
svarsmaktens resurser, inklusive de nationella skyddsstyrkorna (hemvär-
net).  Lämpliga  resurser  finns  dock  i  huvudsak,  med  undantag  av  kvalifi-
cerat luftvärn, där bristen framstår som allvarlig. Strukturen har också 
stora svagheter när det gäller försvaret av Gotland. Ett område som kan 
vara av vital betydelse även vid kriser som inte direkt berör Sverige. 
 Det är inte troligt att den svenska territoriella ledningsorganisatio-
nen kommer vara kapabel att hantera de samverkansbehov som en mer 
omfattande basering av utländska stridskrafter i Sverige kan innebära. 
”Struktur 2014”, med till delar fast anställd och i övrigt kontrakterad 
personal, ger möjligheter att agera i en situation som denna, där möj-
ligheterna att tillgripa pliktlagar antagligen är begränsad. Det förutsät-
ter dock att man är beredd att anföra de särskilda skäl som motiverar 
att kontraktspersonalens ”normalkontrakt” bryts, d v s tjänstgöringen 
går utöver det som anges som normalfallet i ”Personalförsörjningsut-
redningen”.13 Behovet att samöva markstridsförbanden, främst de som 
skall till Baltikum, kan leda till fördröjningar. För att hantera en kris 
som den skisserade, eller likartade kriser, krävs ett mycket väl, och un-
der lång tid (år), utvecklat samarbete med de länder som kan tänkas 
agera i vårt närområde.

Scenario 3

Scenariobeskrivning

Detta är frågan om ett ”Georgienscenario” där NATO av olika skäl 
hamnat i efterhand, och agerar militärt först i samband med att Ryss-
land går in i Baltikum. De av NATO utarbetade planerna för att stödja 
Baltikum vid ett eventuellt militärt hot är därmed i stort sett överspelade. 
Dock  kvarstår  möjligheten  att  omedelbart  ingripa  med  flygstridskrafter,  
samt eventuellt försöka hålla ett brohuvud i Baltikum som utgångsläge 
för framtida operationer för att befria de områden som ockuperats.   
 Ett skäl att NATO hamnat i efterhand kan vara att Ryssland lyckats 
hemlighålla sina avsikter väl, bl a genom att inte vidta några mer om-
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fattande och därmed röjande förberedelser, eller genom andra åtgärder 
lyckats missleda NATO (omvärlden). En annan möjlighet är att NATO 
(och andra länder) av olika skäl kan ha haft problem med att fatta be-
slut om militära åtgärder för att visa sitt stöd för de baltiska staterna. 
Skälen till att NATO hamnat i en efterhandssituation är dock mindre 
intressanta, frågan är vad som möjligen kan göras i ett sådant läge. En 
hypotetisk rysk styrkeinsats skulle kunna vara densamma som i Scena-
rio 2 (se Bild 5, se även Bild 2 och 3 för en överblick av luftvärns- och 
sjömålsrobothotet). 
 Det är dock osannolikt att inga indikationer alls, politiska eller mili-
tära,  föregått  den  ryska  inmarschen  varför  det  antas  att  de  flesta  länder  
i närområdet vidtagit åtminstone vissa beredskapshöjande åtgärder. För 
svensk del antas därför att insatsorganisationen i huvudsak är gripbar 
inom ett fåtal dagar (den tid det tar att mobilisera kontraktsförbanden), 
och att förbanden med fast anställd personal kan disponeras omedelbart. 

En F/A-18 Hornet 
lyfter från USS Har-
ry S. Truman. Den 
första  flyginsatsen  
mot invasionen sker 
förmodligen med 
hangarfartygsbase-
rat  flyg,  med  flyg-
väg över Sverige.
Foto: U.S. Navy/ Class 
Kilho Park
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Delar   av   flygstridskrafterna   upprätthåller   incidentberedskap   dygnet  
runt.  Ett  ökat  utbyte  av  sambandsofficerare  med  NATO  kan  också  ha  
skett.
 Avgörande för om NATO skall avvärja angreppet och rädda de 
baltiska staternas självständighet är att Ryssland inte hinner skapa ett 
fait  accompli.  Om  hela  det  baltiska  territoriet  ockuperas,  finns  risk  
att kärnvapenhot därefter kan användas för att avskräcka från anfall 
mot ”den ryska legitima säkerhetszonen”. Därför måste NATO säk-
ra tillräckligt stora brohuvuden på baltiskt område, som kan utgöra 
baser för en motoffensiv.
 I samband med den ryska inmarschen påbörjar NATO omedel-
bart  flygoperationer  mot  de   ryska   stridskrafter   som  ryckt   in   i  Bal-
tikum och mot de ryska luftförsvarssystemen i Östersjöområdet. 
NATO (USA) meddelar Sverige att man att omedelbart (inom tim-
mar) avser utnyttja svenskt luftrum för sina operationer i Baltikum. 
Samtidigt   framställs   önskemål   om   att   frambasera   flygstridskrafter  
och luftvärnssystem till baser i Sverige. Eventuellt kan samtal redan 
ha förts mellan NATO (USA) och Sverige i detta ärende före krigsut-
brottet. Hur det än förhåller sig med det, några mer omfattande åt-
gärder för att praktiskt hantera problemet har inte vidtagits. Vidare 
önskar man förstärka försvaret av Gotland med NATO-resurser, i 
första  hand  långräckviddigt  luftvärn,  och  beroende  på  vad  som  finns  
av svenska förband på ön eventuellt också andra typer av förband. 
Sverige tillfrågas också om sina möjligheter att omedelbart överföra 
förband, främst då tyngre mekaniserade förband, till Baltikum för 
att bidra till att skapa det eftersträvade brohuvudet. NATO:s mycket 
preliminära operationsplan framgår av bilderna 6 och 7 sid 28 och 
29. Motiven till olika delar av planen framgår av högerkolumnen på 
varje bild.

Värdering

Militärstrategiska och operativa överväganden

Det råder krig i vårt närområde. Genom att det ryska angreppet genom-
fördes innan NATO-förstärkningar nått Baltikum är det mycket sanno-
likt att de baltiska staterna kommer vara ockuperade i sin helhet inom 
tämligen kort tid (vecka?), i det fall NATO inte lyckas genomföra en 
mycket  kraftfull  flygkampanj  och  dessutom  tillföra  förstärkningar  i  den  
allra närmaste framtiden (dagar). Rimligt säkra lufttransporter till Balti-
kum  kan  i  närtid  bara  genomföras  genom  svenskt  (och  finskt)  luftrum.    
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Dagö & Ösel 
tas snarast
av Sv? och Fi?
amfibieförband

Luftlandsättning
av US och Ty
förband börjar
inom 24 tim.
Förstärkning 
med ”tunga”
förband från
Sverige?

Försvaras av Sv
eller tas av US 
eller Ty luftland-

sättningsförband, 
påbörjas inom 24 tim

Basering av Ty
marinstrids-

krafter
1

3

4

1
Fortsatt basering i öppna
hamnar i S Österjsön är för
farlig. Frambasering krävs för 
att understödja sjötransporter  
över Östersjön till Dagö, Ösel 
och Kurlamd (brohuvudet). 

2

2

Gotland får under inga om-
ständigheter besättas av 
Ryssland. Det skulle omöjliggöra
alla typer av förstärkningar
till Baltikum.

3

Luftlandsättningsförband kräver
tidig förstärkning med tyngre
materiel (stridsvagnar, artilleri, 
m m) för att kunna föra strid 
mot en mekaniserad mot-
ståndare. Kan inledningsvis 
bara  komma från Sverige.

4

Gruppering av kvalificerade
ryska luftvärns- och sjömåls-
bekämpningssystem på Dagö 
och Ösel skulle utgöra ett
mycket allvarligt hot mot 
förstärkningstransporter till
Baltikum. En lämplig uppgift 
för Sv och Fi amfibieförband, 
vilka dessutom finns gripbara
i närområdet (och kan samverka)

Ubåtsjakt av 
Ty och Sv?

enheter

Bild 6. Delar av NATO:s inledande operationsplan för mark och sjöstridskrafterna
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Bild 7. NATO:s plan för de inledande luftoperationerna
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 Eventuella sjötransporter måste sannolikt också utgå från svenska 
(och  finska)  hamnar  för  att  inte  utsättas  för  orimliga  risker.
 NATO har redan satt igång militära operationer för att försöka hej-
da det ryska angreppet. Det är uppenbart att möjligheten att utnyttja 
svenskt territorium för främst luft- och sjöoperationer avsevärt skulle 
underlätta NATO:s verksamhet, sannolikt på ett avgörande sätt.  
 Gotland utgör för båda parter i denna situation en utomordentligt 
viktig komponent i krigföringen.  För rysk del skulle ett innehav av ön 
innebära  ett  flankskydd  som  hindrade  de  flesta  typer  av  transporter  till  
Baltikum. För NATO är det helt avgörande att så inte blir fallet. Ett skäl 
varför Ryssland ännu ej besatt Gotland kan vara att man hoppas att 
Sverige  skall  hålla  sig  utanför  konflikten,  vilket  avsevärt  skulle  under-
lätta den ryska operationen, alternativt att Sverige redan i detta skede 
har grupperat starka stridskrafter på ön. Möjligheterna för det senare 
diskuteras nedan i avsnittet ”Svenska förmågor och resurser” nedan. 
   Det  bör  noteras  att  ryska  flygstridskrafter  har  ett  ganska  stort  mått  
av operationsfrihet över Östersjön. Skyddade av det egna luftvärnet och 
med  det  i  praktiken  obefintliga  luftförsvaret  över  stora  delar  av  Balti-
kum  kan  de,  med  måttlig  risktagning,  flyga  över  de  baltiska  staterna.  
Kraven på NATO:s (och svensk) luftförsvarsförmåga över Östersjön 
kommer att vara utomordentligt höga.  
 Det är uppenbart att tillgången svenskt territorium kan vara avgö-
rande för båda parter. Den svenska ledningen står här inför ett antal di-
lemman och problem. Gotland måste försvaras, eller så kommer någon 
annan med stor sannolikhet besätta ön. Om NATO tvingas att göra det 
kommer det ske med resurser som behövs i Baltikum, vilket minskar 
brohuvudets överlevnadsförmåga. NATO är i stort behov av tyngre för-
band i Baltikum, vilka endast Sverige kan bidra med i ett tidigt skede. 
   Hur   praktiskt   hantera  mycket   omfattande  NATO-flygoperationer  
över Sverige och Östersjön samtidigt som det egna luftförsvaret mås-
te kunna verka med full kraft, bl a för att skydda Gotland? Hur skall 
den marina verksamheten i Östersjön samordnas med mycket kort var-
sel  där  enheter  ur  ett  flertal  mariner  (Sverige,  Tyskland,  Finland,  Polen)  
plus de baltiska samt den ryska uppträder samtidigt, under inlednings-
vis  antagligen  ganska  förvirrade  former.?  Därutöver  finns  en  huvudfrå-
ga: hur mycket vågar vi sända till Baltikum, förbanden kan ju behövas i 
Sverige om NATO (och vi) skulle misslyckas?

Svenska förmågor och resurser

Även en begränsad svensk insats i Baltikum, någon eller några mekani-
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serade bataljoner, skulle kunna vara tungan på vågen i denna situation, 
om så är fallet det vet vi dock först i efterhand. Likaså är det uppen-
bart att Gotland måste försvaras. Med hänsyn till Gotlands avgörande 
betydelse i den skisserade situationen, och därmed också de starka in-
citamenten för alla parter att disponera ön, krävs i storleksordningen 
2-3 mekaniserade bataljoner, en artilleribataljon och en bataljon lång-
räckviddigt luftvärn (vilket Sverige saknar) eller två bataljoner med kor-
tare räckvidd (d v s allt i Sverige existerande luftvärn) för att skapa en 
tillräckligt hög tröskel för att avskräcka en presumtiv angripare. I en 
avvägning mellan mekaniserade förband och luftvärn är antagligen en 
god luftvärnsförmåga det som bör prioriteras. Det innebär dock inte att 
man kan avstå från någon av komponenterna – de skyddar varandra. 
 I den mån vi redan inte har grupperat starka egna förband på Got-
land  så  finns  här  en  möjlig  ”bytesaffär”.  Beroende  på  vem  som  snabbast  
kan tillföra förband till Gotland, vi eller NATO, kan det vara tänkbart 
att vi i utbyte mot att NATO försvarar ön kan öka vår insats i Baltikum, 
speciellt då med den sorts tyngre förband som NATO inledningsvis inte 
disponerar (mekaniserade förband och artilleri). Samtidigt kan vi få 
kvalificerade,  långräckviddiga,  luftvärnssystem  grupperade  på  Gotland,  

Kraven på luftförsvaret over Östersjön kommer att vara utomordentligt höga.
Foto:  Skaraborgs  flygflottilj/  Håkan  Brandt
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något som saknas i ”Struktur 2014”.  Självfallet  finns  här  också  möj-
ligheten at ”mixa” svenska och NATO-förband, men för att det skall 
fungera med kort varsel krävs sannolikt att förberedelser har vidtagits 
redan i fredstid. Beroende på ”mixens” utseende kan här också uppstå 
diskussioner om befäls- och lydnadsförhållanden.
 I den av NATO skisserade planen skulle den svenska insatsen i Bal-
tikum ske i två områden: Dagö/Ösel och Kurland. Att snabbt besätta 
Dagö  och  Ösel  med  svenska  och  finska  amfibieförband  är   fullt   tänk-
bart, speciellt som förbanden disponerar egna transportmedel och har 
förmåga att samverka med varandra. Här, som i Gotlandsfallet, kan det 
bli en kapplöpning med tiden, öarnas betydelse lär knappast undgått 
ryska  planerare  heller.  Risken  finns  att  man  omedelbart   råkar   i   strid.  
Gränssättande  faktorer  kan  därför  vara  möjligheterna  att  få  flygunder-
stöd, skapa ett rimligt luftvärnsskydd och förbandens ringa storlek i för-
hållande till uppgiftens omfattning.14  
 Den kanske största svagheten med planen för att upprätta ett brohu-
vud i Kurland ligger i den typ av styrkor som NATO disponerar i ett tidigt 
skede. Lufttransporterade förband har av naturliga skäl mycket begrän-
sad tillgång på tyngre materiel som stridsfordon, artilleri, broläggare etc. 

Svenska vapensystem nödvändiga för försvaret av Gotland: Stridsvagn 122 
och stridsfordon 90 (överst till vänster), artillerisystem 08 Archer (överst till 
höger), Luftvärnsrobotsystem 70 (nederst). Nödvändigt långräckviddigt luft-
värn  finns  inte  i  den  svenska  försvarsmakten.
Foto: Översta raden vä Södra skånska regementet; hö BAE-Systems; Nedre raden vä Luft-
värnsregementet/ Selma Sedelius; hö Christian Lövgren
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Tillförsel  av  sådan  kan  ske  först  när  man  disponerar  rimligt  säkra  flygfält  
med  en  kapacitet  att  ta  emot  flygplan  av  typen  C-5 Galaxy eller C-17, el-
ler så måste materielen tillföras sjövägen. I det aktuella fallet är båda al-
ternativen uteslutna för den närmaste framtiden. 
   När  det  gäller  flygtransporter  är,  förutom  den  begränsade  flygplatska-
paciteten  i  det  tänkta  brohuvudet,  också  den  stora  risken  för  att  flygpla-
nen skulle bli nedskjutna innan man fått rimlig kontroll på luftrummet 
gränssättande.  Dessutom  tar  det  lång  tid  att  flyga  in  t  ex  ett  större  antal  
stridsvagnar  när  varje  flygplan  bara  kan  lasta  en  eller  två  i  taget.  Sjötran-
sport  av  tyngre  materiel  från  USA  (det  är  där,  eller  i  Tyskland,  den  finns  i  
huvudsak) är för det första tämligen tidsödande, dessutom är det mycket 
osäkert om södra Östersjön, i den skisserade situationen, är en använd-
bar transportväg. 
 Sammantaget innebär detta att den sannolikt enda lösningen att 
snabbt förstärka brohuvudet med mekaniserade förband och andra tyng-
re vapensystem är att de tillförs från Sverige (eller eventuellt Finland). Be-
roende på vilka beredskapshöjande åtgärder som vidtagits i Försvarsmak-
ten, och eventuell planering som gjorts tidigare, skulle svenska förband, i 
bästa fall, kunna vara i Baltikum inom några dygn. En fråga som instäl-
ler sig är: hur mycket bör i så fall skickas över för att det skall innebära 
någon avgörande skillnad för försvaret av brohuvudet? Sannolikt har de 
luftlandsatta förbanden en tämligen god defensiv förmåga när det gäl-
ler statisk strid. Förmågan att genomföra motanfall där en mekaniserad 
motståndare bryter igenom det statiska förvaret, eller hotar att bryta ige-

Den kanske snab-
bast möjliga insat-
sen från NATO är 
luftburna förband, 
här 82nd Airborne 
Division, utan tyngre 
materiel. 
Foto: U.S. Army 
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nom, är dock liten. Likaså kan luftlandsättningar ”i ryggen” vara mycket 
svåra att bemästra om egen motanfallsförmåga saknas. 
 Det som konstituerar anfallsförmåga (förutom mycket långt driven 
samträning) är samverkan mellan olika vapen- och stödsystem för att 
kunna hantera och eliminera ett brett spektrum av hot. Den organisa-
tionsnivå där denna integration av nödvändiga system och förmågor nor-
malt  finns  är  brigaden.  Här  finns  det  självfallet  en  spännvidd  mellan  en  
allsidig stridsgrupp på kanske 2 000–3 000 man med stridsvagnar, me-
kaniserat infanteri, artilleri, luftvärn, ingenjörresurser, och logistik eller 
en fulltalig brigad på ca 5 000 man. Men att det är denna typ av förmåga 
som bör tillföras står dock klart. Brist på infanteri kommer inte vara den 
gränssättande faktorn för NATO i Baltikum. Den är vad balterna själva 
har  och  det  som  NATO  kan  flyga  in  med  kort  varsel.          
 När det gäller markstridskrafter så innebär de skisserade uppgifterna 
(om det är svenska förband som skall försvara Gotland) att huvuddelen 
av insatsorganisationen skulle behöva användas för uppgifterna i Balti-
kum och till försvaret av Gotland. När det gäller luftvärnsförmågan är 
den klart otillräcklig. För försvaret av resten av Sverige, bl a marin- och 

Stridsvagn 122 och Archer 
under eldgivning. Tunga för-
band kan kanske tillföras ett 
brohuvud i Baltikum endast 
från Sverige, i ett tidigt skede.
Foto: Överst Södra skånska 
regementet; BAE-Systems
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flygbaser  och  viktig  infrastruktur  i  övrig,  skulle  det  kanske  återstå  någon  
enstaka bataljon och de nationella skyddsstyrkorna (hemvärnet). Motan-
fallsförmåga för att t ex slå en luftlandsättning skulle i praktiken saknas. 
Risken för mer omfattande ryska insatser på svensk mark (förutom Got-
land) får dock anses som liten så länge NATO (och Sverige) för rimligt 
framgångsrika operationer i Östersjön, och Finland inte till delar ockupe-
rats  (sannolikheten  för  det  senare  är  liten  med  hänsyn  till  den  finska  för-
svarsmaktens styrka).   
 För de svenska sjöstridskrafterna skulle operationen innebära en ut-
omordentlig utmaning. Transporter i två riktningar till Baltikum måste 
skyddas.  Om  inte  tillräckligt  med  svenska  förband  redan  finns  på  Got-
land måste även transporter dit skyddas. Basområdena i Sverige måste 
skyddas  mot  såväl  flygangrepp  som  olika  undervattenshot  –  ubåtar,  mi-
nor, sabotageverksamhet. 
 Eventuellt kan man överväga att inte avdela marinstridskrafter för 
att  skydda  en  insats  av  amfibieförband  mot  Dagö/Ösel.  De  svenska  ör-
logsfartygen saknar ändå den luftvärnsförmåga som skulle krävas för att 
skydda   sjötransportrörelsen  mot   flygangrepp.  Dessutom  är   amfibieför-
bandens transportmedel (Stridsbåt 90) så små och så många att de inte 
utgör ”ubåtsvärdiga” mål. Det skulle inte vara klokt av en rysk ubåts-
kapten att använda antal av de trots allt ganska få torpeder som en ubåt 

Amfibieförband  skulle  kunna  insättas  mot  Dagö/Ösel.  
Foto:  Amfibieregementet/  Kristina  Swaan
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medför till att sänka några stridsbåtar. Det avsevärt allvarligare lufthotet 
skulle  till  delar  kunna  hanteras  av  det  finska  flygvapnet.  
 Problemen är likartade, men värre, när det gäller att skydda transporter 
till brohuvudet i Kurland. Här kommer kravet på luftvärnsförmåga vara än 
mer accentuerat samtidigt som ubåtshotet också kommer att vara avsevärt 
större.  I den mån svenska marinstridskrafter skall delta i denna eskortupp-
gift måste det sannolikt ske i intim samverkan med i första hand tyska ör-
logsfartyg som kan stå för den nödvändiga luftvärnsförmågan. 
 Uppgiften att skydda eventuella transporter till Gotland kommer inte 
heller att vara oproblematisk, även där främst beroende på fartygens bris-
tande luftvärnsförmåga. Möjligtvis kan detta kompenseras genom en i ti-
den  kraftsamlad  insats  av  de  svenska  flygstridskrafterna,  då  bekostnad  av  
övriga uppgifter (se nedan). Egna (mera korrekt NATO:s) långräckvid-
diga luftvärnssystem på Gotland skulle till del kunna skapa en ”skärm” 
som skyddade sjötransportrörelser i Gotska sjön.  Förmågan att skydda 
marina basområden i Sverige mot undervattensverksamhet är begränsad.      
 Flygstridskrafternas förmåga till understöd till markstridsförbanden 
och luftförsvar kommer vara av avgörande betydelse i alla moment i 

Flygstridskrafterna kommer att ha många uppgifter. För att  understödja mark-
strid har de dock bristfällig beväpning. Bombkapsel 90 som syns under det bor t-
re  planet  finns  inte  längre  i  Flygvapnet.  Foto:    Skaraborgs  flygflottilj/  Håkan  Brandt
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operationen.  De  svenska  flygstridskrafterna  kan  här  spela  en  avgörande  
roll genom att de inledningsvis är bäst baserade för att snabbt påbör-
ja luftoperationer över Östersjön, och därmed tidigt kunna möta ryska 
flygföretag.    Uppgifterna  kommer  dock  vara  många:  skydda  överskepp-
ning till Dagö/Ösel, luftförsvara Gotland, skydda eventuella transporter 
till Gotland, skydda transporter till Baltikum och även luftförsvara Sve-
rige  i  övrigt,  bl  a  flygets  egna  och  marinens  basområden.  
 För uppgiften att understödja eventuell markstrid på de estniska 
öarna, Gotland eller i brohuvudet i Kurland saknas lämplig beväpning, 
utom vad avser att bekämpa enstaka, i huvudsak, fasta objekt. Den 
uppgiften måste inledningsvis lösas av främst de amerikanska hangar-
fartygsbaserade  flygstridskrafterna,  och  på  litet  längre  sikt  av  till  Sve-
rige  (och  Finland)  frambaserade  flygstridskrafter.  
   Möjligheterna  att  med  egen  flygande  radarspaning  tidigt  upptäcka  
ryska  flygföretag  kommer  vara  av  avgörande  betydelse.  Såväl  Sverige  
som USA har denna typ av resurs, men de måste också skyddas med 
olika luftförsvarsåtgärder. Även i detta fall skulle långräckviddiga luft-
värnssystem på Gotland vara av stort värde. Samma ”skärm” som skul-
le kunna bidra till skyddet av fartygsrörelser i Gotska sjön skulle också 
kunna  skydda  radarspanings-  och  signalspaningsflyplan  i  området.  Det  
kanske t o m skulle kunna innebära att man i akuta situationer våga-
de genomföra lufttankning i samma område, vilket avsevärt skulle för-
länga  stridsflygplanens  aktionstid  i  luften.  
   Det  är  mycket  osannolikt  att  de  svenska  flygstridskrafterna  räcker  till  

Spanings- och 
luftstridslednings-
systemet AWACS, 
flygplanet  E-3  Sen-
try. Vitalt i detta 
komplicerade luft-
stridsläge, men pla-
net kräver jakt- och 
luftvärnsskydd. 
Foto: U.S. Air Force 
photo/Kinder Blacke
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för de aktuella uppgifterna, speciellt när det gäller markmålsbekämpning 
och luftförsvarsuppgifter i anslutning till och bortom Gotland. Här krävs 
det en intim samverkan, och tydlig ansvarsfördelning, mellan de svenska, 
amerikanska  (och  finska)  flygstridskrafter.

Basering av utländska stridskrafter i Sverige

Problemen är i stor utsträckning desamma, men i större omfattning, som 
i Scenario 2:  tillgång  på  lämpliga  flygplatser,  bevakning  och  skydd  av  des-
sa,  luftförsvar  av  flygbaserna  och  samverkan  med  svenska  militära  och  
civila myndigheter. 
   Ett  problem  som  sannolikt  är  enklare  att  lösa  i  denna  situation  är  flyg-
platsfrågan.  Genom  att  det  råder  krig  så  kan  även  civila  flygplatser  ut-
nyttjas i den utsträckning som det är nödvändigt. Det är en klar fördel 
då  amerikanska   stridsflygplan,  men  även  understödjande  flygplan   som  
t  ex  tanknings-  och  radarspaningsflygplan,  inte  är  särskilt  väl  lämpade  för  
att  flyga  från  de  svenska  tämligen  små  militära  flygbaserna,  och  än  min-
dre  från  de  enstaka  svenska  krigsflygfält  som  eventuellt  kommer  finnas  i  
”Struktur 2014”.  Utnyttjande  av  civila  flygfält  skulle  också  bidra  till  ett  
ökat  skydd  genom  att  flygplanen  då  skulle  kunna  spridas  bättre.  
 Samtidigt innebär detta att antalet objekt som måste skyddas med 
luftvärn och marktrupp ökar. Luftvärnsskyddet i detta scenario kan bara 
lösas genom att den amerikanska styrkan medför eget luftvärn. Mark-
skyddet kan eventuellt lösas med svenska resurser. Dock kommer det här 
krävas en än tätare samordning med de amerikanska närskyddsförband 
som regelmässigt ingår i en AEF, bl a för att man skall kunna utnyttja in-
formation från de avancerade sensorer som amerikanerna disponerar för 
att upptäcka markhot, t ex mörkerutrustning, markradar, seismiska sen-
sorer etc. Nu är sabotagehotet reellt.
 När det gäller basering av i det här fallet tyska marinstridskrafter är 
problemen likartade. Även här kommer behovet av luftvärnskydd och 
markförsvar tillta. Dessutom kommer antagligen hotet från olika typer 
av undervattensverksamhet öka drastiskt, t ex i form av ubåtslagda mi-
nor och sabotage.
 I den här situationen kommer de utländska styrkorna i Sverige efter-
hand också behöva bygga upp en egen omfattande militär logistikorgani-
sation för försörjning av drivmedel, tillförsel av ammunition etc. Där det 
finns  en  utbytbarhet  med  svenska  motsvarande  förnödenheter  bör  detta  
samordnas. Det vore en fördel för alla parter, men även det kommer ställa 
stora krav på Försvarsmakten när det gäller samverkan, samordning och 
logistikkompetens.
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I ett senare skede (beroende på hur operationerna i Baltikum utvecklar 
sig) kan det bli aktuellt att föra fram NATO-markstridsförband genom 
Sverige för vidare transport till Baltikum från hamnar på ostkusten. I ett 
sådant skede ökar behovet av skydd ytterligare. Även här gäller det främst 
luftvärn och skydd mot sabotagehandlingar av olika slag.  

Ledning och samverkan

Operationen i Östersjön och Baltikum är en NATO-operation, där 
NATO kommer att föra oinskränkt befäl. Dock är det möjligt att vissa 
deloperationer  kan  delegeras  till  den  svenska  (alternativt  finska)  insats-
ledningen. T ex besättandet av Dagö och Ösel, och försvaret av Gotland 
(om vi har substantiella resurser där). Det är till och med sannolikt att 
man önskar en sådan delegering i den antagligen mycket förvirrade situa-

Såtenäs  flottiljområde.  Inte  särskilt  väl  lämpat  för  stora  mängder  amerikanska  
stridsflygplan  med  tillhörande  stödsystem,  såsom  AWACS  och  lufttankningsplan.  
Även  civila  flygplatser  måste  utnyttjas.
Foto:  Skaraborgs  flygflottilj/  Håkan  Brandt;;  U.S.  Air  Force/  James  L.  Harper  Jr.
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tion som kan antas råda i samband med ett krigsutbrott. NATO:s kom-
mandostruktur skulle helt enkelt inte mäkta med att leda allting inled-
ningsvis.
 En överskeppning av markstridsförband till Baltikum är helt bero-
ende  av   tysk  eskort  och  NATO-flygunderstöd,  varför  eventuella  svens-
ka marina enheter som deltar kommer att underställas den tyske amiral 
som leder operationen. Även baseringen av tyska sjöstridskrafter kräver 
en omfattande samordning. Vem baserar var, hur ordnas markskyddet, 
av vem, vem ansvarar för minsökning i farleder, vem ansvarar för basom-
rådet m m? Sannolikt vore det bäst om detta skedde i svensk regi främst 
med hänsyn till behovet av att samverka med övriga delar av den svenska 
försvarsmakten och bättre lokalkännedom. Hur detta än regleras så kom-
mer  svenska  och  utländska  officerare  behöva  avdelas  för  att  tjänstgöra  i  
varandras ledningsorganisationer. Insatsen av svenska ubåtar måste ock-
så i detalj samordnas, främst med Tyskland, då risken av vådabekämp-
ning annars är överhängande. 
   Eventuella  svenska  flygstridskrafter  som  deltar  i  de  marina  operatio-
nerna  måste  ledas  av  NATO:s  flygstridsledning,  som  samverkar  med  sjö-
styrkan, annars riskerar de svenska planen att bli nedskjutna av fartygens 

En F/A-18F Super Hornet startar från hangarfartyget USS Enterprise. Den kom-
mer inte att tveka att bekämpa allt som den inte är övertygad om är egna eller 
allierade. Foto:  U.S.  Navy  /  Jared  M.  King
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luftvärn  eller  av  understödjande  NATO-stridsflygplan.  
   I  den  akuta  situationen  kommer   inledningsvis  antagligen  flygstrids-
ledningen var den mest komplicerade delen av verksamheten. Det hang-
arfartygsbaserade  flyget  på  väg  mot  Baltikum,  över  Sverige,  kommer  med  
största sannolikhet inte att tveka att bekämpa allt som man inte är över-
tygad om är egna (eller allierade). Över svenskt landterritorium kan det 
problemet  eventuellt   lösas  genom  att  USA-flyget  anvisas  flygkorridorer  
där  svenska  flygstridskrafter  inte  uppträder.  Problemet  blir  dock  avsevärt  
större  över  Östersjön,  där  svenskt  flyg  kommer  att  behöva  uppträda  för  
att luftförsvara Gotland och eventuellt också skydda transporter av för-
stärkningsförband till Gotland. Det här har alla förutsättningar att sluta i 
kaos  om  inte  flygverksamheten  samordnas  i  detalj.  
   Till  detta  bör  också   läggas  de  risker  som  finns  för  vådabeskjutning  
från luftvärn, inledningsvis svenskt, och efter några dagar även det ame-
rikanska  luftvärn  som  finns  grupperat  i  anslutning  till  de  av  USA  dispo-
nerade  flygbaserna,  men  också  det  som  finns  på  de  tyska  örlogsfartygen  i  
svensk skärgård.
 Samordningen på marken kommer också kräva stora resurser där 
svenska och utländska förband gemensamt skall ansvara för skyddet av 
de basområden som NATO-förbanden utnyttjar.  Likaså kommer det krä-
vas  svenska  sambandsofficerare  vid  samtliga  utländska  enheter  som  upp-
träder i Sverige för att säkerställa kontakten med svenska militära för-
band och staber, men också för att hjälpa till med kontakterna med olika 
civila  myndigheter  som  polis,  räddningstjänst,  landstingen  (sjukvård)  m  fl.
 

Slutsatser

Den svenska insatsorganisationen kommer att kunna lösa ett antal av 
de uppgifter som skisseras i planen. När det gäller markstridsförbanden 
framstår  dock  bristen  på  kvalificerat  luftvärn  som  alarmerande,  t  o  m  
som en gränssättande faktor, speciellt när det gäller försvaret av Got-
land och olika basområden. Det måste också beaktas att i stort sett alla 
kvalificerade  förband  skulle  hamna  i  Baltikum  eller  på  Gotland.  Det  kan  
kanske vara acceptabelt om det inte kan växa upp något allvarligt hot 
mot fastlandet på sikt. Det i sin tur beror på hur framgångsrik NATO-  
operationen i Baltikum blir. 
 En förutsättning för att delar av insatsförbanden, t ex i formen av en 
”brigadstridsgrupp”, skall utgöra ett substantiellt bidrag i Baltikum är 
att en sådan är allsidigt sammansatt och utomordentligt väl samövad. 
Det ”byggklossystem” som ”Struktur 2014” innebär är där en fara ge-
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nom  att  det  förutsätter  att  det  skall  finnas  tid  för  att  sätta  ihop  lämpliga  
stridsgrupper, och att de sedan skall ges kompletterande utbildning. Att 
skydda NATO:s och våra basområden i Sverige kommer att bli pro-
blematiskt. Förutom bristen på luftvärn är det osäkert om de nationel-
la skyddsstyrkorna kommer mäkta med uppgiften. Ett speciellt stort 
skyddsproblem gäller de marina basområdena, vilket kan bli än mer 
accentuerat  i  ett  läge  när  amfibiebataljonen  är  insatt  på  en  annan  plats.  
Till detta måste läggas behovet av att skydda viss civil infrastruktur.
 Gotland spelar i denna, och andra krissituationer, en så avgöran-
de roll att försvaret av ön måste ägnas en helt annan, och större upp-
märksamhet, än vad som är fallet i ”Struktur 2014”. Möjligheterna att 
snabbt skapa ett försvar där i händelse av en allvarlig kris, eller i värsta 
fall krig, i vårt närområde kan mycket starkt ifrågasättas. 
 Det marina systemet har två allvarliga brister: oförmågan att ge-
nomföra eskort i en situation när det föreligger ett lufthot och den bris-
tande förmågan att bekämpa undervattensverksamhet i anslutning till 
marina basområden. Det speciellt i en situation när det är aktuellt med 
flera  områden  och  fartygen  där  kommer  att  vara  utspridda.  
 Flygstridskrafternas förmåga att momentant luftförsvara fastlandet är 
antagligen tämligen god, men när det gäller Gotland och eventuellt än 
längre  bort  är  förmågan  diskutabel.    Möjligheterna  att  med  flyg  under-
stödja markstrid är i en krigssituation helt otillräcklig, speciellt då artil-
lerifunktionen hos markstridskrafterna i ”Struktur 2014” är så svag som 
den är.
 Den samordning som kommer att krävas vid basering av utländska 
stridskrafter på svenskt territorium i ett läge som detta kommer att vida 
överstiga den kapacitet som de planerade fyra regionala staberna och 
nuvarande garnisoner kommer att klara av.15 Det är också osäkert om 
Försvarsmakten  disponerar  det  antal  kvalificerade  sambandsofficerare  
som kommer behöva placeras i de utländska förbandens staber och i 
NATO:s ledningsorganisation
 Den skisserade situationen är så komplicerad och kräver så snabba 
reaktioner att det kan betvivlas att Sverige i verkligheten skulle kunna 
bidra  effektivt.  Visserligen  finns  mycket  av  de  fysiska  resurser  (förband)  
som efterfrågas av NATO och som skulle kunna spela en avgörande roll, 
men det är osäkert om de skulle kunna inordnas i operationen på ett ef-
fektivt sätt. För att det skall vara möjligt krävs en långtgående samord-
ning  redan  i  fredstid,  t  ex  med  stabsofficerare  tjänstgörande  i  varandras  
staber, gemensamma planer för mottagning av förband m m. Det tar tid 
att åstadkomma detta. Dessutom krävs omfattande samövningar på alla 
nivåer, med alla typer av system och kanske inte minst personalkänne-
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dom om dem man skall verka tillsamman med. Dit är steget fortfarande 
långt. Bäst förutsättningar föreligger kanske på den marina sidan. 

Sammanfattande slutsatser

”Struktur 2014” ger, förutsatt att den förverkligas och fungerar som 
tänkt,  i  flera  avseenden  goda  möjligheter  för  Sverige  att  delta  i  solidari-
tetsaktioner  i  närområdet.  Dock  finns  också  brister,  vissa  av  dem  allvar-
liga, t o m mycket allvarliga. 
 Det är mer än osannolikt att militära solidaritetsaktioner till stöd för 
de baltiska staterna skulle ske i någon annans regi än NATO:s. Svenska 
insatser är därför bara aktuella som delkomponenter i en NATO-opera-
tion. Detta har vägts in i nedanstående slutsatser. Skulle NATO av någon 
anledning inte bli engagerat vid en kris i närområdet, och Sverige ändå 
avsåg agera inom ramen för någon annan typ av maktkonstellation, ökar 
kraven på svensk förmåga drastiskt – långt utöver vad ”Struktur 2014” 
erbjuder.
 Den valda personalförsörjningsmodellen ger tämligen stor handlings-
frihet att utnyttja svenska förband utomlands. I måttligt krävande situa-
tioner kan begränsade insatser också ske med kort varsel. Organisations-
strukturen, med en långt driven modularisering och där huvuddelen av 
förbanden  är  hemförlovade,  leder  dock  till  att  det  kommer  finnas  ett  om-
fattande samövningsbehov inför mer komplicerade operationer där allsi-
diga stridsgrupper kan behövas. Det innebär att tiden från beslut till in-
sats kan bli lång, veckor till månader, vilket är en avgörande nackdel vid 
en hastigt uppblossande kris. 
 Bredden av förmågor hos markstridsförbanden i strukturen är ganska 
stor,  vilket  gör  att  det  kan  finnas  valfrihet  i  hur  man  skulle  kunna  delta  i  
en solidaritetsaktion. Det innebär också att Sverige i tidiga skeden skulle 
kunna bidra med resurser vilka det skulle ta lång tid att föra till Baltikum 
från andra delar av världen, t ex tyngre mekaniserade förband. En avgö-
rande, alarmerande, brist är dock den svaga luftvärnsfunktionen. Bristen 
på långräckviddigt luftvärn innebär inte bara att förmåga att kontinuer-
ligt skydda väsentliga objekt saknas (främst Gotland och svenska basom-
råden), det begränsar också på ett allvarligt sätt utnyttjandet av armé-, 
flyg-  och  marinstridskrafterna.  Behovet  finns  redan  på  låga  krisnivåer.
 Marinstridskrafterna är i många avseenden väl utformade för att del-
ta i olika typer av operationer i vårt närområde. Bredden av förmågor är 
stor. Även här är dock luftvärnsfunktionen gränssättande för vissa vä-
sentliga uppgifter. Frånvaron av mer långräckviddiga luftvärnssystem på 
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fartygen gör att de i praktiken inte kan bedriva eskorttjänst i situationer 
där det skulle kunna föreligga ett hot från luften. Detta är en avgöran-
de svaghet vid en eventuell överskeppning av förband till Baltikum, men 
även när det gäller att föra resurser till Gotland. Det innebär också en av-
sevärt ökad risk även i andra situationer t ex ubåtsjakt.
 Flygstridskrafternas förmåga att genomföra luftförsvarsuppgifter i 
över svenskt fastlandsterritorium är tämligen god. Dock riskerar den i 
”Struktur 2014” mycket begränsade luftvärnsförmågan leda till att hand-
lingsfriheten  med  flygstridskrafterna  blir  kraftigt  beskuren.  Stora  delar  av  
flygstridskrafterna  riskerar  att  låsas  till  uppgifter  som  bättre  skulle  kun-
na lösas med luftvärn, t ex försvar av basområden och att kontinuerligt 
skydda Gotland. Förmågan att understödja markstrid, i det fall det skulle 
bli aktuellt, är undermålig i brist på lämpliga vapen. 
 Då sannolikheten är stor att svenskt luftrum kommer beröras vid 
eventuella NATO-operationer för att stödja Baltikum krävs att vi har en 
mycket  god  förmåga  att  i  stor  omfattning  samverka  med  NATO:s  flyg-
stridskrafter.  Det  är  osäkert  om  svensk  flygstridsledning  besitter  den  nöd-
vändiga kapaciteten.
 Eventuell basering i Sverige av utländska stridskrafter kommer att 
ställa mycket höga krav på samverkan, samordning och ledning av ter-
ritoriell verksamhet. Vid låga krisnivåer, där solidaritetsåtgärderna even-
tuellt har karaktären av utökad övningsverksamhet, innehåller struktu-
ren antagligen såväl tillräckliga resurser som nödvändig kompetens. I mer 
krävande situationer där det kan vara tal om att basera större utländska 
förband i Sverige kommer den territoriella ledningsorganisationen med 
stor  sannolikhet  vara  otillräcklig.  Även  behovet  av  att  avdela  kvalificera-
de  samverkansofficerare  till  berörda  NATO-staber  och  enheter,  i  Sverige  
och utomlands, kommer vara svårt att uppfylla vid en allvarligare kris.  
 Den operativa värderingen visar tydligt på Gotlands betydelse i de 
flesta  kriser  som  kan  beröra  Baltikum,  och  där  militära  maktmedel  kan  
spela en roll. ”Struktur 2014” har mycket allvarliga brister när det gäl-
ler att göra det trovärdigt att ön kan och kommer att försvaras. Gotlands 
läge och vår bristande förmåga att försvara denna del av svenskt territo-
rium  riskerar  att  dra  med  oss  i  stort  sett  varje  militär  konflikt  i  vårt  när-
område. Det oberoende om vi själva väljer att aktivt delta eller inte.
 Utöver kraven på fysiska resurser och utbildningsverksamhet inom ra-
men för ”Struktur 2014” framstår omfattande samverkan och samövning 
med förband och staber i de baltiska länderna, övriga NATO-stater i vårt 
närområde samt Finland som en förutsättning för eventuella solidaritetsin-
satser i Baltikum. Det måste ske i en avgjort större omfattning än idag.  
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Noter

1.  Grovt sammanfattat innehåller ”Struktur 2014” två brigadledningar, åtta 
manöverbataljoner, två artilleribataljoner, två ingenjörbataljoner, två luft-
värnsbataljoner, underhållsförband, ett hemvärn om ca 22 000 personer, 
7 korvetter, fyra ubåtar, en marinbasbataljon, 100 JAS-39 Gripen, några 
radar-  och  signalspaningsflyplan  och  två  flygbasbataljoner.  Organisatio-
nen bygger på ”moduler” som sätts ihop till lämpliga enheter för en given 
uppgift. Huvuddelen av markstridsförbanden är hemförlovade, med en 
”mobiliseringsberedskap” varierande från dagar till månader, och måste 
därför kallas in i god tid före en insats. En mer detaljerad beskrivning av 
”Struktur 2014” framgår av regeringens proposition 2008/09:140, s 45f.

2.  Idag genomförs ”air policing” verksamheten” i Baltikum genom att ca 
fyra  flygplan  från  något  NATO-land  ständigt  är  baserade  i  Litauen  enligt  
ett roterande schema. Det är viktigt att notera att ”air policing”-verksam-
heten i Baltikum inte är en fråga om luftförsvar utan bara avser incident-
beredskap.  

3.  Exempel på sådana övningar är BALTOPS, BRILLIANT MARINER, 
FRISIAN  FLAG,  NORDIC  AIR  MEET  m  fl.        

4.  Om man t ex antar att förstärkningen skulle bestå av att ca ½ division (ca 
sex  flygplan)  stationerades  i  varje  baltiskt  land  samt  att  Sverige  skulle  stå  
för en av dessa enheter så borde det vara fullt genomförbart med ett täm-
ligen begränsat behov av extra åtgärder inom Försvarsmakten.   

5.  Operationerna ATALANTA (Somalia) och Active Endeavour (Medelha-
vet)

6.  Det är idag (2010) CAOC 2  som  samordnar  flygverksamheten  inom  
ramen för NATO incidentberedskap över Baltikum. Detta kommer san-
nolikt att ändras i samband med pågående omorganisation av NATO:s 
flygstridsledning  och  utbyggnaden  av  BALTNET.    Det  är  dock  principen  
som är intressant: att ha kompetent svensk personal direkt engagerad i 
ledningen  av  flygverksamheten  över  Baltikum,  oberoende  av  från  vilken  
plats den leds. Detta kräver förberedelser.  

7.     De  amerikanska  flygstridskrafter  som  skulle  vara  aktuella  är  sannolikt  en  
Air Expeditionary Force (AEF) som består av ungefär 100  stridsflygplan,  
stödresurser  som  tanknings-,  transport-  och  stridsledningsflygplan  och  
10 000–15 000  man  ungefär  som  hela  svenska  flygvapnet.  USA  har  10 st 
AEF, varav två ständigt står i högsta beredskap för att inom dagar kunna 
sättas in varhelst på jordklotet. Att en hel AEF i detta läge omedelbart 
skulle basera i Sverige är mindre sannolikt med tanke på de förberedelser 
det  skulle  kräva.  Bättre  är  antagligen  att  även  utnyttja  befintlig  NATO-
infrastruktur i Norge och Danmark. Detta måste dock vägas mot de stora 
luftoperativa fördelar det skulle innebära att basera så mycket som möj-
ligt av resurserna i Sverige.  

8.  För att få en uppfattning om NATO:s möjligheter att försvara Baltikum 
se FOI studie ”Baltisk säkerhet: handlingsfrihet och försvarbarhet”, FOI-
R--3018—SE, augusti 2010. 

9.  Den i SOU 2010:86 ”Personalförsörjning i ett reformerat försvar” (s 88) 
uttalade inriktningen att huvuddelen av de svenska markstridsförbanden 
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(de s k kontraktsförbanden) inte skall ha förmåga till att genomföra hög-
intensiv stridsverksamhet kan leda till avsevärda begränsningar avseende 
möjligheter till svenskt deltagande. 

10.    Under  flygkampanjen  i  Kosovo  1999, trots att det var en samordnad 
NATO-insats,  fördelades  flyginsatserna  så  att  USA  ensamt  ledde  (och  ge-
nomförde)  de  mer  kvalificerade  insatserna,  medan  övriga  länder  gavs  mer  
perifera uppgifter. 

11.  Förutom luftburna robotar som t ex KH-55 i olika versioner, som kan 
nå huvuddelen av Sverige, kan också det markbaserade systemet SS-26 
Iskander  utgöra  ett  hot  mot  svenska  flygbaser  i  sydöstra  Sverige.  RIA-
NOVOSTI  visar  t  ex  i  en  grafik  från  13 nov 2008 hur delar av Sverige 
täcks in av Iskander-robotar baserade i Kaliningrad http://en.rian.ru/info-

graphics/20081113/118288712.html  

12.  Gustafsson, Bengt: Sanningen om ubåtsfrågan, Santérus förlag, Stock-
holm 2010, s 107–109.

13.  Se SOU 2010:86 avsnitt 7.11 sid 228 angående förvarningstid för kon-
traktspersonalens tjänstgöring, där anges 3 månader som norm. (I det fall 
det inte gäller speciella omständigheter)

14.  Ösel har en yta av 2673 km2 och Dagö 960 km2. En infanteribataljon 
(vilket  amfibiebataljonen  i  praktiken  är  –  förutom  sättet  att  förflytta  sig)  
kan med egna medel, beroende på terrängens utseende, genomföra av-
värjningsstrid mot luftlandsättningar inom ett område på upp till kanske 
25  kvadratkm.  Dock,  om  striden  kan  föras  med  understöd  av  flygstrids-
krafter,  med  bl  a  kvalificerade  yttäckande  vapen,  kan  området  utökas  
avsevärt. Från att i första hand självt bekämpa luftlandsättningarna så 
fungerar  förbandet  då  främst  som  eldledare  åt  de  flygplan  som  levererar  
eldkraften.  Men  även  om  detta  flygburna  understöd  finns  gripbart  (even-
tuellt  från  Finland)  så  kommer  det  vara  en  mycket  svår  uppgift  för  amfi-
biebataljonerna.  

15.  De fyra regionala staberna kommer, som nu planerat, innehålla ca 40 
personer vardera med huvuduppgift att hantera de svenska samverkans-
behov  som  finns  mellan  Försvarsmakten  och  civila  myndigheter.  Varken  
personalstyrkan eller kompetensen kommer att vara tillräcklig för att 
genomföra en omfattande samverkan (ledning) i händelse av att större ut-
ländska förband baseras i Sverige.  


